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ন্ম: স।ঞ্বালাজ্জাযা লীঘর্মহনি হুম: । 

_উপহ্থার। 
সবিনয়ে ভবদীর মাননীয় করে, 

করিলাম পমর্পণ এ গ্রস্থ সাদরে ॥ 

নিশ্চয় করুণাকরি নর্বদোষ পরিহরি 

লইবেন আছে হেন বিশ্বাস অন্তরে ॥ 

পূর্ণিমার নিশা কালে ক্ষুদ্র তারা দেখ| দিলে 

বিধু কি কখন তারে অবহেলা করে? 

অগভীর কোন নদী অন্সজল আনে যদি 

তাঁর কি আশ্রয় লাভ হয়না সাগরে? 

এই ভাবি সঁপিলাম নাহসের ভরে। 

বাক্যতরু সমাশ্রিতা বঙ্গের যে ভাষালতা 

মুদণশীসনি-বজে বিদীর্ণ এখন । 

সেই শুক্ক লতা লয়ে সপিলাম সবিনয়ে 

রচিয়া কবিতামাঁল! করিয়া যতন । 

এই আশা অভাগার অযোগ্য এ উপহার 

কৃপা করি কবিবর ! করুন গ্রহণ । 



পূর্বভাষ। 
কয়েক মাস অতীত হইল স্থপ্রসিদ্ধ এডুকেশন গেজেট 

ও অন্যান্য কয়েক খাঁনি *নংবাদ পত্রে এই মর্খে একটী 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল । | 

“্বদেশীয় বা বিদেশীয় কোন স্ত্রীলোকের জীবন চরিত 

উপলক্ষ করিয়া! একটী খণ্ড কাব্য রচনা বিষয়ে যিনি সর্বা- 

পেক্ষা অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন তীহাকে .. 

একটী মেডাল (পাঁদক) পুরক্কার দেওয়। যাইবে। প্রার্থিগণ 

২৫ এ আধাটের মধ্যে শ্ব শ্ব রচনার অন্থুলিগি প্রেরণ 

করিবেন ।” 

আশার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়! লুক্রেশিয়ার বিবরণ অব- 

লম্বনে বিরচিত এই গ্রন্থ থানির পাঙুলিপি নিরূপিত সময়ের 
মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম। 

পরীক্ষকেরা এই খানিকেই পঃকিতে'ষেকের উপযুক্ত 

বলিয়া নির্ব[চিত করিয়াছেন । 

অনেকের মতে, অহঙ্কারী টার্কইনের রাজ্যকাঁলীন ইতি- 

হাসে সত্য ঘটনার বিবরণ অতি বিরল। বস্মতঃ তত্সময়ের 

ইতিবৃত্ত এতদূর কল্পনামূলক ও অতিরঞ্জিত যে সহজে বত্যের 
অবধ!রণা কর! যায় মা। এই নিমিত্ত আমি লুক্রেশিয়ার 

বন-বুকছ্ু বিষষে ধীতিহাপিক নাম্য রক্ষা করিবার প্রয়াস 

গাই নাই। লুরেশিয়ার বিশ যেরূপ প্রনিদ্ধি আছে, 
বা ন বে শন স্থানে, ভাঙা অবলশ্বন করি পাই । আশা 
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করি এনিমিত্ত আমাঁদিগের এঁভিহাসিক পাঠকেরা বিরক্ত 
হইৰেন না। 

এক্ষণে গ্রস্থথাণি সমাজে প্রকাঁশিত করিলাম । সমাদ্বত 
অথবা উপহাস্য হওয়া নাহিত্য-সংক্কারক মহোদয়গণের 
বিচারের উপর নির্ভর করিতেছে। 

উপসংহার কালে গাঁরতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ও রাঁজ- 

 গ্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লর্ডালটন মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা 
স্বীক'র ন1 করিয়া থাঁকিতে পারিলাঁম না। তিনি এই ক্ষুদ্র 
পুন্থক খানি উপহার লইতে শ্বীকার করিয়া আমার প্রতি 
যথেই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন | 

ভবানীপুর । | 
শ্রীকালী প্রসন্ন শমী । 

চড়কডাঙ্গা । | 

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন | 
এই খণ্ডকাব্য মাসে মাসে পত্রিকায় যেরূপ বাহির হইয়া 

ছিল--প্রথমবারে অবিকল তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হয়। দ্বিতীয়বার মুদ্দাক্কন কাঁলে ছুই এক স্থলে কিছু কিছু 
পরিবর্তন কর! হইয়াছিল । এবারে রচয়িতা আরও কোন 

কোঁন অংশের পরিবর্তন, পরিবর্জন ও সংযোগ করিয়াছেন । 
পূর্বতন সংস্করণ দ্বয়ের বিশেষতঃ দ্বিতীয় বারের মুদণ কার্য 
অনেক অংশে নিকৃ হইয়াছিল, এবারে তদপেক্ষী স্ুচারু- 
রূপে মুদ্রিত করিলাম । অন্যান্য বারের ন্যায় এবারকার 
সংস্করণ আদৃত হইলে প্রকাশকের শ্রম স্ষল হয়। 
ভবাঁদীপুর 

] শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় 
১লী অগ্রহায়ণ 5. | 



প্রদোষের বার্ভীবহ শীতল সমীর, 

স্ুরম্য ইটালী দেশে 

ধীরে ধীরে হেসে হেসে 

সৌরভ বিভরি চারু, জুড়ার শরীর। 

হাসিতেছে শোভাময় 

দেখিছে হ্ু্যের দশ! গবাক্ষ নয়নে ॥ 

মৃছ সমীরণ সঙ্গে 

টাইবার খেলে রঙ্গে 

নাচিয়। নাচিয়া চলে আপনার মনে ॥ - 



লুক্রেশিরা 

সহত্র বিভাগ তায় 

মুর সঙ্গীত নম তার কলম্বর ॥ 
শিলীমুখ সমাকুল 

বিকশিত নানা ফুল 

আনত অননে আহ শোভিছে সুন্দর । 

রতি সহ. রতিপতি 

করে হেখা নিবসতি 

কে বলে অমরাবতী ইহার সমাঁন? 

ন্ুন্দর উদ্যান নব 

করিয়াছে পরাভব 

ননদনের চাকুশোতা মোহিয়! পরাণ। 

মনে হেন অন্ুমাঁনি 

প্রকৃতির রাজধানী 

ইউরোপে স্ুবিখ্যাত ইটালী প্রদেশ; 

যত শোভা হেথা আমি 

দেখা দেয় হাসি হাসি 
বহুবিধ কাব্য হেথ। কবিত্ব অশেষ । 

রোমের নগর আজ 

পরেছে নুতন সাজ 

“মধুর শোভান্' যেন ঢেকেছে ভুবন! 



লুক্রেশিয়।। 

প্রস্তরে নির্মিত পথ 

নর-যান, ,অশ্ব রথ, 

হতেছে অদৃশ্য ক্রমে তিমিরে মগন। 

পরি বেশ মনোহর 

বার দিল শশধর” 

বিষাদিত প্রভাঁকর গেল অন্তাচলে ; 

কমল মুদিল আগি 

কুজনিয়া! যত পাখী 
নিজ নিজ কুলায়ের অভিমুখে চলে । 

নিরখিয়া! চন্দ্রমণি 

হাসি কুমুদিনী ধনী 

মানিনী আপন মানে রহিল বসিয়া 3 

শশাঙ্ক প্রমাদ ভেবে 

সরসীর জলে নেবে 

কুমুদের পাদপল্ম ধরিল হাসিয়।। 

ক্রমশঃ রজনী সতী 

মরাল গঞ্জিনী গতি 
ধীরে ধীরে ইটালীতে, হাসি হাঁসি আসিল । 

নক্ষত্র ভূষণ তার 

কেশপাশ অন্ধকার | 
স্থকেশার গর্ব বুঝি এই বারে নাশিলণ। 



লুক্রেশিয়া। 

কৌমুদী বসন পরা 
রজনী আপিল ধরা 

দেখি সুবসনা লাজে প্রবেশিল ভবনে । 

নিরথি শশাঙ্ক মুখ 

বিষাঁদে ফাটিল বুক 

মুখী হারায়ে গর্ব লুকাইল শয়নে 1 

ববারে গঞ্জন! দিয়া 

ইটালীতে প্রবেশিয়া 

ভ্রমিতে লাগিল নিশা পুলকিত মানসে । 

এক তানে এক স্বরে 

বিভু গুধ গান করে-- 

চারিদিক হ'তে শুনি-_ইটালীর ভাপসে | 

মত্ত অলি মধুপাঁনে 

কুমুদে তুষিছে গানে 

ভ্রমেও নলিনী পানে চাহে না যে কুমতি। 

পৌভাগ্যব্তীর পাশে 
গেছে এবে মধু আশে 

ধনী পাশে নীচাশয় চাটুকাঁর যেমতি। 

ইটালীর . উপবন 

হাসিতেছে অনুক্ষণ 



লুক্রেশিয়া। 
৮৯ ৯০৯দিসিশিিপাসিসিপিসিস্ঠী 

কোন দিক্ শোভা পায় 

স্থবিমল জ্যোৎ্নায় 

কোথাও করেছে নিশ! তিমির প্রয়োগ । 

এক দিক আলো করা 

অপর আধারে তর! 

জ্যোতিঃ অন্ধকার, হায় ! 

এক সঙ্গে শোভা পায়, 

বিরুদ্ধ গুণের ভাহে একত্র নংযোগ ॥ 

এক সঙ্গে শিবশিব! 

অদ্ধ রান্্র অর্ধ দিবা 

অস্থিমালা অর্ধ গলে 

মণিহার অর্ধে দোলে 

আধা বাঘ ছাল আর আধা স্বসন । 

অদ্ধঅঙ্গ পাংশু বর্ণ 

অদ্দ ক্বিমল স্বর্ণ; 

আধা বেণী আধ! জটা 

মরি কি রূপের ছটা 

অদ্ধ অঙ্গে ভক্স রাজে অদ্ধেতে চন্দন ॥ 

যেন আবাটঢ়াস্ত কালে 

ছাড়ায়ে জলদ জালে, 



শোভা! ধরে মনোহর 
একত্র স্ুর্ষেযের প্রভা বারি বরিষণ। 

কিন্বা যথ। যোগাশ্রমে 

সিংহ দহ ম্বগ ভ্রমে 
ব্যান সহ ভ্রমে ছাঁগে 

ক্রীড়া করি সাঙগরাঁগে, 

তপের প্রভাবে ঘটে অপূর্ব মিলন ॥ 

দেখরে অমরাবতি ! ইন্দ্রের নগর, 

দেখ আসি ইটালীতে 

তোমাদের লজ্জা দিতে 

অলভ্ঘ্য অজেয় রোম শোভিছে সুন্দর | 

প্রশান্ত মূরতি তায় 
গম্ভীর নিশ্চল কার 

তপে মগ্ন স্থিরভীব যেন ভ্রিলোচন। 

চেয়ে দেখ ওই ধারে 

ঈাড়ায়ে ভীষণীকারে 

রোমের অজেয়্ দুর্গ ভীমদরশন ॥ 
জীবনের দর্পহারী 

কালাস্তক দওধারী 

নীরব নিশ্চল যেন রহেছে শমন। 



লুক্রেশিয়] । 
সস্পাস্পিসপািস্পাসপাস্পিশির্ে সস সপিস্পিতা পিটিশ িপাস্পিস্পসপিসসসসাি 

কত অন্ত্র মধ্যে তার 

কত যে সৈনিকাগাঁর, 

অভ্রধারী কত যোধ, কে করে বর্ণন? 

পারে যাতায়াত হেতু 

কেমন ক্মনার সেতু 

টাইবার বক্ষে যেন দাসত্ব শৃঙ্খল । 

চ অপরূপ শোভাময় 

অগণন দেবাঁলয় 

ধাভুতে নিন্দিত শোতে দেবতা সকল ॥ 
প্রতিমূর্তি দেবতার 

নিক্ষপম শোভাঁধার 

রোমীয় শিল্পের চিহ্ন স্ুচাক্ গগন । 

অশেষ বিপণী হায় ! 

সারি নারি দেখা যায় 

পণ্য দ্রব্যে স্থশোভিত রহেছে কেমন। 

বিস্তুত ধরণী পরে রোমের নগর । 

অনুপম অদিতীয় অতি মনোহর ॥ 

প্বিখ্যাত হেলেনার শিল্পকরগণ, 

অপূর্ব নেপুণ্যময় 

স্ুরম্য গ্রাসাদচয় 

করেছে নিন্মাণ আহা নয়ন রঞ্জন & 
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অই দেখ পুরোভাগে 

ইন্দ্রগৃহ কোথা লাগে ? 
নয়ন মেলিয়া দেখ নপতি ভবন । 

অই ছয় সিংহদার 

অই সে বিচারাঁগাঁর 

প্রকাশ্য বক্তৃতাগৃহ অই স্ুশোভন। 
অদূরে পথের পাশে 

চারু শোভা? পরকাশে 

কোলেটিনসের গৃহ দ্বিতল স্রন্দর । 

চৌদ্িকে হরিৎ ক্ষেত্র 

দেখিলে জড়ায় নেত্র 

সম্মুখেভে উচ্চ স্তম্ত অতি মনোহর ॥ 

শোঁভিতেছে ছুই-ধাঁরে 

বদ্ধিত আলিন্দাকাঁরে 

হেলেন! গৌরব স্থল রোমের উপরে । 
বিমল কৌ মুদীগ্রভা 
বাড়ায় গৃহের শোভা 

হাদিছে ভবন যেন দেখি নিশাকরে ॥ 

ল্ুন্দর ক্ছদৃশ্য বাটী 
অতিশয় পরিপাটী 

'দবলির ভবন যেন শোভে রসাতলে, 
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রজনীর সমাঁগমে 

. অপরূপ প্লোভী রোমে 

ধরেছে দ্বিতল গৃহ অতুল ভূতলে ! 
এ হেন সময়ে এই আলিন্দ উপরে, 
কোমল বয়ান, আহা, অখনত করে, 

কে তুমি বনিয়! বাল ? 

গলে দোলে ফুলমাঁলা 

সুন্দর প্রাসাদ'পরে কে তুমি লুন্দরি? 

কি লাবণ্য ! কি মাধুরী !! আহা মরি মরি ! 
শরীরে কি কোমলতা 

নয়নে কি সরলতা 
কি অপূর্ব ও স্ুক্ূপ বলিব কেমনে? 

ভাবুক ভাবিয়া দেখ কল্পনায়, মনে ॥ 

বসিয়া আননোপরে 

সেম্ুুন্দরী মৃছুশ্বরে 

গাইছে মঙ্গলগান আপনার মনে, 

শুনিলে তা পিককুল পরমাদ গণে ॥ 
দমরে গিয়েছে পতি 

তা ভাবি কাতর সতী 

বসিয়া করিছে গান,-রোমের প্রাসাদে 1. 

লজ্জ! দেয় ও সঙ্গীত কলহংস-নাদে ॥ 
শপ্পাশিশশিল পপি 

০০ 
৬ সে 
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অই শুন কামিনীর সুমধুর গান ,_ 

গুনিলে জুড়ায় দেহ মুগ্ধ হয় প্রাণ। 

“মু সমীরণ, কেনরে এখন, | 

এখানে ভ্রমণ, করিছ ধীরে । 

সমর প্রাঙ্গনে, বহ হষ্টমনে, 

নাঁথের চরণে, মাথার কিরে ॥ 

দ্রাসীর বারতা, বহু ভুমি তথা, 

যথা মহারথা উন্মত্ত রণে। 
শুনরে চঞ্চল, পুষ্প পরিমল, 

তথা লয়ে চল, পুলক মনে ॥ 

গন্ধ উপহাঁরে, তুষিও তাহারে, 

কহি্থু তোমারে, বিনতি ক'রে। 

করিয়া সমর সেই বীরবর, 

হইলে কাতর তুষিও ভারে ।” 

বিরত সে ল্ুধামুখী সুধা বরিষণে। 

থামিল অঙ্গরা গীতি নন্দন কাননে । 

উঠিয়া! ভিতরে যেতে 

দেখিলেন নয়নেতে 

আলিন্সের দ্বারদেশে পুরুষ মুরতি । 

* নিরখিয়া চমকিলা সভয়ে যুবতী ॥ 

এসি সিস্সি 
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দেখে ভীম অজাগর 
চমকে! যেমতি নর, 

হায়রে জানকী খধেঁন দেখি দশাননে, 
কিন্বা বিশ্বাধরা কৃষ্ণ! দেখি ছুঃশাঁসনে ॥ 

কে অই যুবক জন্? 
হেথ। কোন প্রয়োজন ? 

কিন্পের লাগিয়া আজি এসেছে হেথায়, 

মদন মোহন বেশে কিরীট মাথায়? 

স্থগোল স্ুনার গ্রীবা 
বন্িম মূরতি কিবা 

বহুমূল্য জাভরণে আবৃত শরীর 

কি কারণে, কেন হেথা, কেবা অই বীর? 
প্রশস্ত ললাট তার 
শিরে মুকুটের তাঁর 

সুগন্ধ রঞ্জিত ঘোর অসিত ন্তুকেশ, 

নয়নে কুটিল দৃষ্টি বিলানির বেশ। 

আলিন্দের দ্বারে আজ 
.... ইটালীর” যুবরাজ 

টাুুইনবংশজাত বিলাসি প্রবর, 
বৃপস্থত সেক্সটস. রসিক নাগর । 

নার বদন তায় 

নবশ্মশ্র শোভা পায় 



১২ লুক্রেশিয়! । 
সপস্পসসিসসসসসসপসপপস্পসপপা তাপস 

অভুল তাহার কান্তি নবীন যৌবনে ; 

পৃথিবীর শোভা যেন মধু আগমনে | 
বিলাসের দ্রব্য যত 
নব তাঁর হস্তগত 

করেছেন ব্যবহার তিনি তাঁ সবার; 
বিলাসের বেশপরা বিলাসী আকার ॥ 

যেমন ইন্দ্রের গলে 
পারিজীত মালা দেখলে 

ছুলিছে তাহার গলে কুসুমের হার। 

সুখে মৃছু মদ হাসি পর্দা তাহার ॥ 

আকার স্বর বটে 

কে জানে কি আছে ঘটে, 

কেন আজি এ প্রাসাদে তার আগমন, 

লুক্রেশিয়া পাঁশে ভার কোন্ প্রয়োজন ? 

ঈীড়াইয়া৷ কি উদ্দেশে 
এক হস্ত কক্ষদেশে 

শোভিছে অপর হস্ত কপাঁটের গায় 

ন্বর্ণ হীরক আভা! তাঁহে শোভা পায়। 

চরণে চরণ দিয়! 

দবারদেশে দাড়াইয়। 

বঙ্কিম মূরতি মরি রয়েছে হেলায়; 

গোকুলে মাধব যেন কদশ্ব-তলায় | 
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শুনার হদয় মাঝে 

কে জানে কি ভাঁব আছে 

আছে কি না আছ্ছে' কীট কুলের ভিতরে? 
কেজানে কি পয়োমুখ কুস্তের উদরে? 

কে জানে বিমল জল 

ধরেকি ন! হলাহল 

আছে কি না আছে পাঁগ হুন্দর অন্তরে, 

সকার দেখিয়া বল কি বুৰিবে নরে? 
আছে কত অজাগর 

নেত্র মন মুগ্ধকর 

(আকারে অন্তরে কিন্ত গভেদ বিস্তর,) 

বিষের জালাঁয় তাঁর জলে কলেবর। 

ইটালীর যুবরাজে 

দেখিয়া যুবতী লাজে 

পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দূরে রিল অমনি | 

রক্তবর্ণ. গগুদেশ বাক্যহীনা ধনী ॥ 

নারীর দেখিয়া! লাজ 

আরঞ্ভিলা ধূর্ভরাজ 

প্রলোভৰ পরিপূর্ণ মধুর বচন । 

(দ্রৌপদীরে সম্ভাধিল কীচক যেমন | 
“ ভোমার নিকটে আজি লো! নারি । 



০0. দ্র ।শয। 

এসেছে অভিথি প্রেম ভিক্ষা আশে । 

ভিক্ষা দাও তাঁরে, অয়ি দানশীলে, 

তৃপ্তকর: তাঁর প্রণয়-পিয়াসে ॥ 

নিরখি তোমার মুখ শশধর 

এসেছে চকোঁর সুধাঁর লাগিয়া, 
কর পরিতৃপ্ত জীবন তাহার 
পূর্ণ কর আশা স্থধা বরবিয়া। 

যৌবন-কুস্থ্ম দেখি বিকশিত । 

পরিমল-লোৌভে এসেছে ভ্রমর, 

কর মধুদান শুন প্রাণেশ্বরি ! 

হয়েছে ব্যাকুল ভাহার অন্তর ॥ 

প্রেম বারি আশে এসেছে চাতক । 

সকরুণ নেত্রে চাঁও তাঁর প্রতি | 

এসেছে রসিক রসের আশায় 

স্থরমে তোঁষলে! তারে রনবতি ॥ 

নারীর মাধুরী ফুলের মতন, 
পরিমল তার প্রেম আলাপনে । 

যদি না সবাঁরে করে বিভরণ 

কি কাজ তাহায়--কুপণের ধনে? 

কি কাজ গোলাপে, শ্রণয় আলাপে 

“মর কলাঁপে যদি না সম্ভাষে? 
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কি কাজ যৌবনে, ন্ুরূপ-রতনে 

যদি প্রেমিকেরে নহি ভালবাঁদে? 

পূরাঁও বাসনা শুনলে! প্রেরসি ! 

জুড়াও তাঁপিত জীবন মোর । 

তোঁমাঁর কটাঁক্ষ তীক্ষধার অসি, 

' কেটেছে আনার হৃদয় ডোর 1” 

অকথ্য অশ্রাব্য কথ! বলিল বিস্তর । 

বলিবার যাহা ছিল বলিল পামর ॥ 

অনস্তর মুছু হেসে 

গ্রৃতি উত্তরের আশে 

চাহিল কুটিল নেনে বামার উপর 

দেখিল সে বস্ত্রাৰৃত মুখ-শশধর । 

বিষাদে কাতর! অতি 

আছিল রোমের সতী 

শ্রবণে শুনিতে হলো। ঘৃণিত প্রস্তাব | 

আখিতে দেখিতে লে! তার হাব ভাব। 

নয়নে আসিল জল 

ভাঁসিল সে বক্ষঃস্থল 

ভয়েতে কম্পিত ধনী লাঁজে অভিমানে । 

তাঁ নহ বিষম কোপ উপজিল প্রাণে । - 
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নানা ভাবে কাঁপে সতী 
লোচনে অপূর্ব জ্যোতিঃ 

(অত্রির নয়নে যেন শোভে শশ্ধর ।) 

বিষাদে ঘ্বধায় ধনী করিল উত্তর ॥ 

“দুরে যাও ছুরাচার 
হেথায় এসোন। আর 

রোমের পবিত্র কূলে আমার জনম, 
রোমের ললনা আমি শোন নরাধম । 

যে মুখে বলিলি বাঁণী 

ও সুখ অশনি হানি 

এখনি করুন নই দেব জুপিটর ; 

দেবের প্রেয়সী পানে চাহ্ছিস্ পামর ? 

রোমীয়ের কন্যা আঁমি 

রোষীয় আমার স্বামী 

কি বলিব কেহ নাই রোমেতে এখন । 

থাকিলে শিখাতো! তোরে সভ্যতা কেমন । 

কাপুরুব, লঙ্জ1 হীন, 

পাপাঁচার, অর্ধাচীন, 

তোর সম ফেহ নাই রোমের ভিভর | 

এই বেলা প্রাণ লয়ে পলায়ন কর। 
সপ শপসপিসপসপসপাপ 
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লভিবারে্চাহ কি রে 

প্রবঞ্চনা-পরায়ণ অধম শৃগাল? 
ইটালি ! এ পাঁপভার ব'বে কত কাল ?” 

ছুঃখ, ঘ্বণা। লজ্জা, ক্রোধ, 

« করিলেক বাক্য রোধ 

নীরবিল1 বীরবাল। সগর্ধে বলিয়া; 

কাঁপিন সে ভাব দেখে ছুরাত্বার হিয়।। 

পাপিষ্ঠ বলিল তারে 

“অপরে লহিতে নারে 

হেন কটু উক্তি তব, শুন নুলোঁচনে। 

সহিলাম সব আমি তোমার কারণে ॥ 

চিন্তা করো মনে ধনি! 

জেনো মোরে কাল ফর্ণী 

যদি মোর মণি, হও রাখিব মাথায় । 

নতুবা দংশিব জেনো নিশ্চয় তোমায় ॥ 

চলিলাম আমি আজ 

চিন্তা কোরে কোরে! কাজ 

কোরোনা কুঠারাঘাত আপনার পায়. 
চলিলাম এবে আমি লইচ্ছ বিদায় |” 



৪ লুক্রেশিয়।। 
পা সপ 

নীরবে রহিল নারী 

গেলা চলি অত্যাচারী 
সভয়ে কম্পিত বাল! অর্গলিয় দ্বার, 

আলিন্দের উপরেতে বসিল! আবার । 

অসীম গগনোপরে 
দেখিলেন শশধরে 

দেখিলেন সংখ্যাতীত তারকাঁর দল, 

অশেষ চিস্তার মন হইল চঞ্চল। 

বিলপিয়। পতি আশে 

উঠে ধনী অবশেষে 

বৃথায় নিদ্রার আশে মুদিলা নয়ন ॥ 

মনোমধ্যে চিন্তা যার 

হয় কিহে নিদ্রা তাঁর? 

নিদ্রা কভু চিদ্তিতের কাছে নাহি যায়৷ 
বিষাদিত। একা নারী রহিলা শয্যায় ॥ 

লে শয্যার এক মনে 

চিন্তা! সহচরী সনে 

_ উদ্ধার-উপায় বামা করিল নির্ণয় 
'পাতিরে লিখিতে পত্র করিল! নিশ্চয় ॥ 



লুক্রেশিয়া । ৩১১ 

৮ স্পা তি পাীপটিশীসিত পাসপিশিপ্পিসিপা 

উঠিয়া! প্রদীপ জ্বালি 
লইয়া ল্ঞেনী কালি 

ছুখ সব গ্রকাশিড়ে লিখিলেন পাতি । 
স্থির হলো পাঠাবেন পোহাইলে রাতি ॥ 

শুক তারা গ্রকাশিল 

ক্রমে উষ্। দেখ! পিল 

আরক্ত নয়নে বাঁমা বিষাদিত মনে, 

তুলিলেন কশ্বর উষা সম্ভাষণে ॥ 

কে তুমি আঁসিলে বাল বল তুমিতে আমারে । 

স্থখেছিল কুনুদিনী বিবাদে ভাষালে তারে ॥ 

বিরহে কাতর অতি 

আছিল নলিনী সতী, 

তাহারে, লে। রনবতি! 

তুষিলে স্সসমাঢারে ॥ 
বিষাদে প্রমাদ ভেবে 

তিমির পলাল এবে 

শশান্ক আসিল নেবে 
করিতে শয়ন, 

তব শুভ আগমনে 

মুছু বহে সমীরণে 

স্থরবে বিহগ গণে 
নম্ভাষিছে দেখ তারে । 



২৩ লুক্রেশিয়া । 

পানপা্িতাস্পত তত পিান্পী পেশা পপ পপিশিাস্পিসস্পীসিপাসি াস্পিস্সিসপিসসিপসি 

হাসিতে আলোক সিঙ্ধ 

স্চারু বদন ইন্দু 
ললাটে নিন্দুর বিন্দু 

শোঁতে অকুণ আকারে ॥ 

অনস্তর ন্বদনী 

নীরব হইল! ধনী 

দেখিরা ধরণীপরে উষা আগমন, 

পতিরে পাঠাতে পাতি করিলা যতন ॥ 

দ্বিতীয় র্গ। 

৯ 

এখন রোমের রাত 

হইয়াছে সুপ্রভাত 

সুম্সিগ্ধ নুগন্ধসহ 
বহে মুছু গন্ধ-বহ 

প্রস্থনের পরিমল লইয়া যতনে । 
স্ 

যেরূপ ধরণীতলে 

কেহ ভাসে অশ্রজলে 

০৫৯ ত পেটপাসিত সপীপাশি ২ ৪৯ সিভি আপাত 



লুক্রোশয়া। ০ 
সস পাসমিপিস্পরসপিনাসমি শিপ সপ ৮ লাস দি শপ শি 

কেহব! আননো গায় 

তেমনি বসার প্রায় 

নরসে কুযুদ কীদে হাসে পল্মগণে। 
৬, 

তরঙ্গ দলের সঙ্গে” 

শতদল নাচে রঙ্গে 

িণ গুণ সরে বলি 

প্রিয় কথা গাঁ অলি 

মাঁনিনী নলিনী তবু না দেয় বপিতে। 
৬, 

মান মুখ শশধর 

লুকাঁয় গগনোঁপরঃ 

অবস্থা না থাকে নম রি 

কভু জ্যোভিঃ কভু তমঃ 

এই শিক্ষা যেন বিধি দেখান শশীতে । 

| ৫ 

প্রভাতে ঈষৎ মেল! 

পদ্ধে অলি করে খেলা 

যেন নেত্র অভ্যন্তরে 

কৃষ্ণ তার! নৃত্য করে | 

নিদ্রা শেষে জাগে যবে মানব নিকরে। 7 



২২ .  হুব্রে।শয়া । 
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৯১০ 

বিহুগ বৃক্ষেতে বসি 

 অন্তগত দেখি শশী 

শ্ববণ-রঞ্জন স্বরে 

মপুর কাকলি করে 

তুষ্ট হয়ে তুষ্টিদান করে চরাঁচরে | 
৭ 

ন্লিগ্চ নীল নভঃস্ল 

শোঁভিতেছে নিরমল 

লোহিভ পূরব দিক্ 

শোভ ধরে সর্বাধিক 

অরুণ কিরণে তার সর্ধাঙ্গ স্ুনার | 

৮ 

বালাতপ-তাপে হাঁসি 
অনিল অন্তরে ভাঁনি 

তরু কে উপগতা! 

ঈষৎ ছুলিছে লতা, 
আনন্দের ভরে তার উছলে অন্তর | 

৯৯ 

হাসিতেছে তরুরাজি 

হাঁসিছে ইটালী আজি 
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হাসিছে অবনীতল, 

হাদিছে নভোমগুল 

হাসাইয়! চরাচরে চ্ছাদিছে আপনি । 
্ 

হাপায়ে মানব দেবে 

হাসিছে প্রকৃতি এবে; 

কি অপূর্ব চার শোভা 

 ভোবুকের মনোলোভা) 
প্রভাতের সঙ্গে আদি ঘিরেছে অবশী ॥ 

১১ 

করি নিশা জাগরণ 

রক্তবর্ণ  ছুনয়ন 

নেক্সট ক্ষুপ্রমনে 

বসে আছে সিংহাসনে 

কি করিবে কন্ধ আ(জ ভাঁবে মনে মন। 

$ ট 

কভু স্থুখী স্বআঁশায় 

বিষ্জ কখন হাঁয় ! 

ক্ষুদ্র মেঘ সেন ক্ষণে 

চে রাঁথে আবরণে 

ক্ষণেক উজ্জ্রল, ণে তিমিরে মগন 1 ৃ 
” 

পাশ শিট ও 



০৬৬ সি হ 4 

১৩ 

সৌন্দধেযে কি গুণ আছে, কেপারে বলিতে ? 
| কেন মন বিমো।হত তায়? 
লৌহ যথা চুম্বকের তেমতি মানন 

সৌন্দর্য্যের অভিমুখে ষায়। 

অপেক্ষা করেনা কাঁরো বুঝাতে মানলে, 

প্রবোধের নাহি প্রয়োজন। 

আপনি রূপের তেজে (অনলের তাপে) 
গলে যায় মানবের মন ॥. 

১৪ 

একাকী নীরবে বসি চিন্তিত অন্তরে, 

_.. রহিয়াছ আপনার মনে । 

হায় সেক্সটস্ আজি একি ভাব তব, 

কি ভাঁবিছ বসি নিংহাঁসনে? 

কি বলিছ ম্বছুস্বরে কহুনা আমারে 

বল মোরে শুনিব এখনি । 

হায়রে অবোধ মন, রূপের শিখার 

জ্বিতেছে দিবস রজনী ॥ 

১৫ 

“ দেখেছি সে রূপ আমি যখন নয়নে 
€কেমনে ভুলিব বল আর? 
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লুক্রেশিয়।। ২৫ 
আপি 

কিকরিব? সে মূরতি কেমনে পাশরি ? 

করিব কি হেন অত্যাচীর? 

টার্কইন কুলে, হায়! হেন অপবাদ, 
ছুর্নিবার কলঙ্কের কালি, 

অপনীত কোন কালে হইধার নয়, 
জেনেও কেমনে দিব ঢালি? 

১৬ 

মরি! কি লজ্জার কথা কি ঘ্বণিত কাজ! ;" 

কতু যদি প্রকাশিত হয়? 
প্রণয় লভিতে. তার করিব যভন 

কিন্ত হার! সেভো তার নয়! 

ঘ্ববিত কখন নয় প্রণয় ংসারে 

চির কাল ন্থখের আলয় । 
তবে কেন ক্ষান্ত হর ত্যজিব যতন, 

লভিবারে তাহার প্রণয় ?. 
$ 

১৭ 

কোলেটিন মিত্র মম; ভার গ্রণয়িনী 
লুক্রেশিয়! অতুল সুন্দরী 

কেন .রে দে বিধুযুখ ছেরিলি নয়ন, 

হায়! ভারে কেমনে পাঁশরি? 



এ 

গু.ঞম্পয়া 

করেছি অনেক চেষ্ট। ভুলিতে তাহারে; 

হই নাই তাহাতে সকল । 

প্রলোভনে নে সুন্দরী হবে না ত বশ; 

তা'বলে কি প্রকাশিব বল! 

” ১৮ 

এ কঠিন মন হায়! গিয়াছে :গলিয়! 
অভ্তরেতে মদন প্রবল । 

অপবাদ ভয়ে আমি কেমনে: দ্রমিব 

চিত্ত মৌর-_সতত চঞ্চল? 

কমল তুলিতে গেলে কণ্টক পরশে 
ক হয় জানি তা নিশ্চয়।  ॥ 

মধুচক্রে মধু আশে করিলে গমন 

ক্রোধ করি দংশে অলিচয়। 

১৯১ 

তা বলে কমল মধু কে ছাড়ে হেলায়, 

কেব। আছে অবোধ এমন? 

ছুঃখ. না করিলে স্থুখ কে লভে ভূভলে? 

লোকে বলে যতনে রতন । আই 

তবে কেন অবহেলা করিব লভিতে 

ল। বলে ছলে যে গকারে পারি, 



গুএ।ল্য় | রঃ 

সপ ঈপাসিটিতাসিপিস্পাস্টিস্পা পিপাসা পাটি সিসি 

অতুল ্ুন্দরী-কুলে মাধুরী আধার 
নিক্রপম! লুক্রেশিয়া নারী? 

কিন্ত, কি হইবে সখ লভিলে সে ধনে? 

অস্তরেতে দেখিব ভাবিয়া! । 

ক্ষণিক পার্থিব সখ __ নিশা শ্বপন 

কি করিব এ সব জানিয়া? 

তাহারে ভুলিব আমি থাঁকিতে জীবন 

হেন সাধ্য নাহিক আমার । 

কি করিবে তবে আর, রে প্রমত্ত মন ! 

বল, কি করিবে আর ? 

বলে যদি ধশ্শ ন্ট করি অবলার 

চিরদিন অপবাদ রবে । 

মরিলেও ঘুচিবেনা কলঙ্ক আমার ঃ 

কলঙ্ষির মন সুখ কবে? 

ভবিষ্যতে টার্কইন-বংশধর গণ 

মকলেই নিন্দিবে আমারে । 

আমা হ'তে জন্মলাভ করিয়াছে বলে 

সদা দোষ দিবে বিধাতারে | 
২২ 

ক্ষণিক স্থখের লাগি এতকি কহিব 

এতক সহিব কেমনে? 
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শপাস্স্িসিসসি তি পাস্তা সি সি সিসি ও 

ধিক বীরদর্পে মম ধিক্ বীরসাজে 

| শতধিক্ এপাপ জীবনে । 

মিত্র মম কোলেটিন, কোন অপকার 

করে নাই কখন আমার । 
পশিয়! তাহার গৃহে করিব কেমনে, 

কাঁমবশে হেন অত্যাচার ? 
রে 

কে জানে কি বিষ আছে নারীর নয়নে 

হরিবারে হিতাহিত জ্ঞান । 

হেন শক্তি নাই যাহে ছড়ি প্রলোভনে 

সদা তারে করিতেছি ধ্যান । 

কেন এত চিত্তা করি কিপের লাগিয়া ? 

----ক্ন্দরীর সব মনোহর । 

সৌন্দময্যের কাছে সবে পরায় মানে 

বাক্যহীন হয় বাঙ্মিবর ॥ 

০ 

সন্দেহের ছায়া পড়ে যেখানে মানসে 

বেখ। থাকে কি প্রণয়? 

কেন তবে চিস্তা করি; কিসের সন্দেহ 

সুন্দরীর সঙ্গমে কি ভয়? 
পপি পাস 

সিসি পি পাটি পাসিত 



স্্ খ লগ 5 এ ৬ স্ব ৪ 828 

ভাসাব প্রেমের ভরি যৌবন নগরে 

এ বাসনা নাবিক আমার । 

অপবাদ তুফানেষ্ঠত ডুবিবে না তরি 
সে'রতনে রি পুরস্কার । 

| ৫ 

সনোহ সঙ্কুল চিস্তা দূরে স্বাও তবে 

কেন মনে রহিয়াছ ভয়? 

বুদ্ধি, গুণজ্ঞতা, যাঁও বৃদ্ধের নিকটে, 

সাহসেরে করিব আশ্রয় । 

নে নয়ন বাণ, আহা সরলতা মাখা, 

পশিয়াছে বিধিয়া মরমে। 

করিয়াছি গুণয়ের পথে পদার্পণ 

তবে আর কাজ কিসমরে॥ 
২৬ 

লিখিব তাহারে পত্র প্রলোভন পূর্ণ 

অদ্ধ রাজ্য চাহিব দ্ানিতে। 

 তাহে সে রমণী যদি না করে স্বীকার 

কন্ম সিদ্ধ হবে রজনীতে ॥ 
বসে সে অন্বত আমি করিবরে পান 

কতু নাহি শুনিব বারণ 

পে মুখ স্থধাংশ জিনি, যুগল লোচন 

বুঝিলাম ইহার কারণ & ” 

নস 

২৮০ পি পাতপািপপেপস্পিসপিসপিস্পিস্টিশি পাস িলিস্পাস্পিস্পাপাসপিপনিস্পিপাদন পসশিসপস্পিস্পা পিস সিসস্পিস্পিসিসী পানা পাচা নীসলি 



দ্ুএক।স্া যা 

নগ 

কামে মত্ত সেক্সটম. এতেক কহিয়। 

প্রেম পত্র লিখিল তাহারে । | 

প্রেরণ করির। লিপি বাহকের হস্তে 

বসিলেক চিন্তার আগারে ॥ 

কতই ভাবিল হায়! আশার ছলনে, 

কেবা পারে করিতে নির্ণয় ? 

কতই তুষিল আশা সমস্বরে তাহারে, 

সে প্রবোধ কত মধুময় ! 

তা 

বাখানি ক্ষমতা তব আশার গ্রাবোধ ! 
ধন্য আশার মহিমা । 

তোমার ছলনে হয় ছুঃঠখ রোধ 

ক্ষমতার নাহি তব সীম! ॥ 

দরিদ্র ছলনে, তব নরপতি হয় 

বিচারে দণ্ডিত পায় পরিত্রাণ । 
আশা. তব হছলনায় 

সর্ঘঘ ছুঃখ দ্বরে যায় 

বৃদ্ধগণ হয়ে থাকে যুবাঁর সমান, 
ভীত ত্যজে ভয় । 



লুগ্রেশিয়া ! ৩০ 

২৯ 
শমন কেশেতে যার করেছে ধারণ 

সেও সখী তব ছলে । 

সর্বজন শুনি তোমার বচন 

প্রাপ্ত হয় সাস্কনা ভূতলে । 
আকাশে কুস্থম ফুটে প্রতাঁপে তোম'র 

বিকশে নলিনী পর্বত উপরে । 

রুভুমে অন্গক্ষণ 

মুগতৃষণ-মগ্ন জন 

ক নহি প্রাপ্ত হয়, দেবি! তব বরে 

আনন্দ অপার । 

একাকিনী ভিন সবার অন্তরে 

টিভেছ সাস্বনা তুমি । 
তোমা বিনা কেবা আছে চরাঁচরে 

আশা হীন আঁছে কোঁন ভূমি ? 

এ হেন ক্ষমতা কার- এ বিশ্বে বলনা? 

আছে বলার শকতি এমন ? 
আকাশে কুস্তুম ফুটে 

বিজ্ঞানের গর্ব টুটে 

তোমার প্রভাবে হয় অসাধ্য সাধন; 

ধন্য এ ছলনা ॥ ্ 



সা পাপা স্পিন সি শিপ পাপস্পিনীপিস্সপিসপাস্পিশিসস্পিস্পি 

০০ । স্পা হব 4 

২৩৯ 

তাই সে বাঁখানি ভোমা জ্ঞান হীন আমি 

ভুলি তোমার ছলনে । 

জাঁনি না হইব - কোন পথ গামী 

মজিরাছি ভোমাতে ললনে । 

নিশ্চয় মন্গিবে যেবা সেও তব বরে 

জীবন ধরিতে করে লো বাননা | 

কি মোহিনী জান বালা। 

জুড়াও সবার জ্বাল 

সকলেরে দান কর অশেষ সাক্বন 

ভুলাও , সকলে ॥ 
৩৯ 

তোঁমাঁর ছলনে ভুলে সেক্সটস্ এবে 

লভিছে পরম স্থথ । 

তোমার ছলনে আপনার ভেবে 

দেখিতেছে লুক্রেশিয়-মুপ । 

সতীরে ভুলাঁতে চায় রাজ্য প্রলোভনে 

তোমার সহায়ে ভুবনমোহিনি ! 

তোমার প্রবোধ কথা 
নাশিয়াছে মনোব্যথা 

দূরে গেছে সর্বচিভ্ভাী কষ্ট প্রদায়িনী 

তোমার ছলনে। 

শপ সপিসটিলি পিিিসতিসসিেপসিশি সিসিশসি্টা্িটপিস্সিপাসিপাসি উপ সিলিসি 



লুক্রেশিয়া। ৩৩ 
টি 

৬৩ 

দূতের প্রতীক্ষা করি উত্স্ুক হৃদরে 

রহেছে ন্রবে বসি । 

দেখিছে ভুবন লুক্রেশিয়ামসর 
পদ্দভলে ফেলিয়াছে অনি । 

ছুলিছে মস্তক তাঁর শিদ্রার আবেশে 

ক্রিরীট ছুলিছে মাথার উপর । 
তথাপি বসিরা হার ! 

প্রতুণন্তর প্রতীক্ষায় 

রহেছে; নিদ্রার এবে নাহি অবলর, 

কামের আদেশে । 
ূ ৩৪ 
ধীরে ধীরে রাঁজদৃত হলে! সমাগত 

করে প্রত্যুত্তর লয়ে । 

বন্দিয়। তাহারে ত্রনত শিরে 

সমর্পণ করিল সভয়ে ॥ 

সাগ্রহে দ্করে পত্র করিল গ্রহণ । 

পরে সে বাহকে দ্িলেক বিদায় । 

আশার ছলনে ভূলে 

পড়িলেক পত্র খুলে 
সে লেখনী কি লিখেছে দেখিলেক হাঁয় !. 

উন্মীলি নয়ন । শা এ 



লুক্রেশিয়।। 
প্্ঞ। সিসি 

“রোমের বি শিক্ষা দিবে তোরে 

কাপুরুষ নরাধম 1. 

মিত্রতা কলঙ্ক পশুজন্ম ধ'রে 

এ যে তোর আকাক্ক্কা বিষম ! 

পাঁপ যদ্ধি ধরাতলে অবতীর্ণ হয় 
তোরে নিরখিলে সেও লজ্জা পায়। 

পাপ শিখাইতে পাপে 

বিষম দিতে কালনাপে 

হয়েছিস. অবতীর্ণ তুই কি ধরার? 
ওরে দুরাশয় !” 

ক্রকুটী কুষ্চিত কো ললাট লোঁচন: 

আখি রক্তিম বরণ । 

সবলে ভূতলে রাখিল চরণ 

মিলিলেক দশনে দশন । 

শিরার় শোঁণিত বহে কাঁপে ওঠাধর 

আপাদ মন্তক কাপিতেছে রাগে । 

সঘনে নিশ্বাস বয় 

নানিকা স্ষ।রিত হয় 

ধাড়াইয়া! সেক্সটন্ আসনের আগে 

কাপে থর থর । 



মুক্রেশিয়া। ্ ৩৪ 

অগ্রিতপ্ত পাষাণেতে। বুশীতল জল 

হায়! পড়িলে যেমন, 
ঘোর শব্দ করি ফাটেরে অচল, 

স্বভাবের সাদৃশ্য কেমন!) 
তেমতি এ অনুরাগে নিরাশার বারি 

গুড়িয়াছে, এবে হতাশ প্রণয়! 

তাই সে বিষম ক্রোধ 

করিয়াছে জ্ঞানরোধ 

হানিয়াছে প্রাণে এবে শেল ছুরজয় 
লুক্রেশিয়া নারী । 

৩৮ 
কহিতে লাগিল দু্ই আপনার মনে 

আজি লব প্রতিশোধ । 

অনেকে নহেছি সহিব কেমনে-- 

অপমান ইটালীর যোধ ? 

প্রকাশ করিব মম ক্ষমতা অপার । 

তাঁর গর্ব থ্বব করিব'নিশ্চর | 

সহিয়াছি অপমানে 

আর কত সব প্রাথে 

সহিতে পারে না অঃব জার হৃদয় 

সহিবন! আর .। 



৩৩ নুক্রেশিয়া। 
প্লাস পাপীসপ পপর পাসসা? 

বধিবরে আজি তার বধিব জীবন 

আপনার শষ্যার উপরে ্  
সঙ্গে ব্রীতদাস লব. এক জন 

বধিব দাসেরে তাঁর ঘরে । 

ক্রীতদাস সঙ্গে মৃতা হরে লুক্রেশিয়' 

বলিব দাঁদেরে উপপতি তাঁর ।, 

জগতে কলঙ্ক রবে 

প্রকাশিৰ আমি যবে 

স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি করেছি সংহার 

এ কার্য্য দেখিয়া । 

বিষাদে বিবর্ণ হবে কোলেটীন বীর 
তার কীপিবে হৃদ । 

কলঙ্ক সাগরে ডুবিবে শরীর 

মনে নদ রবে লজ্জা তয় ॥ 

ম্পুরিয়স্ পিতা তার হইবে পাঁগল 

বুদ্ধি হীন হবে লাজে অভিমানে । 

পাইবে বিষম ব্যথা 

লজ্জায় কবে না কথা 

বিষম কলঙ্ক শেল বাঁজিবে পরাণে, 

করিবে 'চঞ্চল ॥ 



লুক্রেশিয়। | ৩৭ 

৪১ 

অথবা কৌশল-বলে সাধিবরে কাজ 

নিশাযোঙ্গো আমি । 

রব লুকাইয়। তার গৃহে আজ 
মাহি হেথা এবে' তার স্বামী ॥ 

যখন নি্িতা হবে শধ্যায় সুন্দরী 

জ্াবধানে আমি ধরিব তাহায়, 

ভাঙ্গিব তাহার লাজ 

বলেতে সাধিব কাজ 

অতুল "্সানন্দ পাব বার জন্য হায়! 

ক সহ্য করি। 
৪০ ূ 

লাঁজেতে নারিবে নারী গ্রকাঁশ করিতে, 

একথা কাহারো কাছে। 

বশ হবে মোর হেন .লয় চিতে, 

রমণীর কত শক্তি আছে? 

বলে যদি পবিত্রতা নারে রাখিরারে 
যি ধর্ম তাঁর অপহৃত হয়, 
তা হজে রশতা পাবে 

অভিমান দুরে যাবে 

করিবে না হেন কথ প্রকাশ নিশ্চয় 

ধরণী মাঝারে । ] 



পিসি ৯৯০৯৮ ৯৮ ত » ২৭... পি পসিশিসিপিস্পিসিপাসসপা্স সপসি 

৩৮ লুক্রেশিয়া । 

৪৩ 

অতএব করিলাম এই দৃঢ় পণ_- 

রজনীতে অদাকার * বিনাশিব গর্ব তাঁর 

সেক্সটসে বাধা দিতে পারে কোন্ জন; 

যেই কথা সেই কাজ নিশ্চয়'করিব অ'জ 
এ প্রতিজ্ঞা সেক্সটস্ করিবে পালন 1" 

--এত বলি কক্ষাস্তরে করিল গমন ; 

তৃতীয় সর্গ। 

৯ 

দিবব হইল শেষ 
অস্তাচলে গেল দিনমণি। 

পরিয়া * আপন অপরূপ বেশ 

ধীরে ধীরে শ্যামাঙ্গিনী আসিল রজনী । 

বিল্লী পেচকাদি যত নিশাচর 

প্রকাশিল নিজ কণ্শ্বর 

ক্রমে দিক সমুদয় 
হইল আধার 'ময়' 

গল্জীর নূতন সাজে সাজিল ধরণী 
দৃশ্য মনোহর ! 



লুক্রে শিয়া । ৩৯ 
পাট পি শস্দিপাস্পিসিা্পিিলিসি 

২ 
নীরব জগতে আজি 

বহিতেছে ৪ মহ সমীরণ। 

পরশে ভাহার কাপে তরুরাজি 

প্রক্রততি কি চারু শোভা করেছে ধারণ। 

বসে লুক্রেশিরা কক্ষে আপনার 

একাকিনী অর্গলিত দ্বার ।. 

প্রফুল বদনশশী 

নীরবে আছেন বনি 

কল্য পতি আসিবেন করিয়। শ্রবণ, 

আনন্দ অপার। 

তার রর হৃদে ধরি 

দেখিছেন নতৃষ্জনয়নে । 

হায় কতক্ষণে যাবে বিভাবরী 

ভুষিবেন কোলেটিন শুভ আগমনে । 

উঠেছে উলি ন্ুখ-পারাবার 
মনে সুখ ধরেনাকো আর 

চঞ্চল হয়েছে .মন 

সন্ভোষেতে নিমগন 

ক জানে রজনী আজি পোহাঁবে কেমনে, 

এই চিন্তা তার। 

সিসি পাশাপাশি পপি পিপাসা পা পতিপাশিতি পিশাটি হি ছি 2 পশিনাস পিতা 



৪০ : লুত্ঞে। শয়া 

৪ 
পরে গবাক্ষ খুলিয়া! 

দেখিলেন স্ুস্থির লোচনে। 

নাচিয়া কাপিয়। হোলয়! ছুলিয়া 

চলিতেছে টাইবার কলকল ম্বনে। 

শোভিছে স্ন্দর টক্দের কিরণ 

বিনিন্দিয়াী রজত বরণ 

হিতবক্ষে বীচিমালাঁ 

অসজ্্য দেখিল1 বালা 

ভালে তালে নৃত্য করি করিছে গমন, 

আপনার মনে। 

সাপ পেপসি 

৫ 

চাহি দেখিলেন স্ভী 

উ্তুপদে চলে টাইবার 

যেন মহাবীর রখ ব্রঙে ত্রত্তী 

সমরে উন্মত্ত হয়ে চলে অনিবার। 

খু শোয়া তাপে; কি আছে জামিয়া 
দুরূর কীপিতেছে হিয়া । 

তাই বুবি শীঘ্র করি 
পাপ-রোম পরিহুরি 

লক্জায় লুকাতে যায় সাগরে পশিয়া, 

কিকরিবে আর? 
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৬ 

টা্কুইন অত্যাচারে 

সহ্য করি লাজে অভিমানে 

যেন অভিশাপ দিয়ে বিধাতারে 

ভ্রুতগতি চলিতেছে সাগরের পানে। 

শোভে জলোপরি অশেষ তরণী, 

* শোভা দেখি মোহিতা ধরণী; 
টাইবার বক্ষোপরি 

চন্দ্রের আলোকে মরি 

দীপ্তি পায় কত তরী ন্ুন্দর বরণী 
জুড়ায় পরাঁণে 

দি 

উঠিছে বসিছে কভু 

পতিপ্রাণা আপনার মনে। 

“ছায় কতক্ষণে আ।সবেন প্রভু 

নাশিবেন মনোছঃখ হার কতক্ষণে |” 

সতীর মানসে সর্বদা আমরি ! 

এইরূপ চিস্তার লহরী 

উঠিতেছে অনুক্ষণ 

আকুল করিয়া মন 

ভাবিছেন একমনে কাতর শ্রী 

হৃদয়-রঞ্জনে ॥ 



৪২ লুক্রেশিয়া 
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তি 

প্রকাশিয়। সুধাস্বর 

গাইলেন ল্মধুর গান, 
ওই শুন শুন ভাবুক প্রবর 

বসন্তে কোকিল বাণী মোহিছে..পরাণ ! 

আশার আশ্বাসে এবে তার মন 

স্থখজলে আছে নিগমন 

আুধামুখী সুধাগরে 

তাই বুঝি গান করে, 

হয়েছে আশার ছলে সুখ 92 

দুঃখ অবসান ॥ 
নি নর 

কেদারা 

লাঁজহীন শশধর লুকাওগে অস্ত'চলে । 

ফেমনে হাপিছ বসি সুনীল গগন-তলে ॥ 

বদনে বিমল হাসি 

অক্কেতে কলঙ্ক রাশি 

এ কিরীত্তি নিশাপতি 
মানে মানে যাও চলে 

এমৃশ্য বিষম বাঁজে 
ছিছি মরি মরি লাজে 

স্ুছগে কলঙ্ক লেখা. .. 

পশ্চিম দলধি জলে ॥ 
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১০ 

আশায় মনের ন্তুখ 

আশার কুহকে তুষ্ট মন। 
' আভাবিতে ভাবিতে বল্পভের মুখ 

নিক্রীবেশে লুক্রেশিয়া করিলা শয়ন । 

উপাধান পরে রাখিলেন শির, 

চারু আঁখি হইল স্ুস্থির 

নিঃশব্দে বহিছে শ্বাস, 

উন্মুক্ত কবরী-পাশ 

পধ্যঙ্কষে নিশ্চল ভাবে স্ুন্দর . শরীর 

মুদ্রিত নয়ন । | 
৮ 

শাঁত্তির কোমল কোলে 

নিদ্রা যায় এবে লুক্রেশিয়া 

কেহেন ভূততলে, সেই চিত্র তোলে 

দেখরে ভাবুক জন নয়ন ভরিয়া ! 

মানস-সরসে নয়ন-রঞ্জিনী 

লুখন্ুপ্তা যেন কমলিনী । 

কিম্বা যেন ভ্তন্গপম 

কেশব-বাসনা রমা 
ক্ীরোদ-সাঁগর তলে কমল-বালিনী 

নিদ্রায় মজিয়া । 
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নু 

তৃুলন! কি দিব আরশ 

শর্পে যেন নিদ্ডরিত-কিহরী, 

সলধাপানে তপ্ত সধার আধার 

কুস্থম-কোমল শষাা সমুজ্ল করি। 

পবিভ্রতামাখা সরলতাময় 

»কারের ভূলন] না হয়। 

স্ুযুপ্ত1 ন্ুন্দরী সুখে, 
শ্বেদ-বিন্দু শোভে মুখে 

কমলেতে শিশিরের যেন বিন্দুচয়, 

কি'শোভা আনরি ! 
ও ১৩) 

সেকটস্ হেনকালে 
ত্যজিলেক পধ্যস্কের তল । 

এতক্ষণ হায় 1 ছিল অস্তরালে 

এবে সাবধান হয়ে উঠিল চঞ্চল ॥ 

হায় রে পাপিষ্ত তক্কর যেমতি 

সফতনে উঠি পাপমতি 

. নিঃশক্কে সতর্ক হরে 
চারিদিক চাহি ভয়ে 

ধীরে ধীরে আগুসারে বিহীন-শকতি 

ছুরজন খল । | 



লুক্রে।শয়: | ৪৫ 
৬৮ পা তি সিল পাতি সত সপ সিস্ট পাস পপ লী পি লা ০.৯ সপ্ন 

১৪ 

তরু ষেন ভূকম্পন, 

চলিবারে ঞ্তিপকে হায় ! 

তাঁর হস্ডগদ কাপিছে পঘনে 

ততই অধিক কাঁপে যত আগে যায়। 

সতত চঞ্চল মনন তাছার 

শন কিছু নাতি চলিবার । 

যত যায় পুরোভাগে 

চরণে চরণ লাগে 

চিন্তাকুল পাঁপ মন স্ির নহে আর 

বুদ্ধি না যোগায় ॥ 

১৫ 

দেখিলেক আখি তরি 

অনঙ্গে ব্যথিত যুবরাজ, 

নিদ্ধায় বিবশা, শয্যা'পরে মরি ? 

পতি-সোহাগিনী বালা রহিয়'ছে আজ । 

মহ বংশীধ্বনি করিলে শ্রবণ 

মুগ্ধ হয় ভুজঙ্গ যেমন 

মত্ত রূপ-স্থধাপানে 

সেইরূপ একস্থানে 

দাড়ায়ে রয়েছে ছুই, দেখিয়া মদন 

হরিলেক লাজ । 
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১৬ 

অস্থির তাহার মন | 

ধন্য কাম ক্ষমত্! ভোমার ! 

তোমার বিক্রমে কাপে জিভুবন 

দেশ গ্রাম নগ নদী হয় ছার খার । 

বাসনাঅনলে মানস পজঙ্গ 

তব গুণে পড়িছে অনঙ্গ 

তব পরাক্রম বলে 

বিরাগির মন টলে 

ছিতাহিত বোধ নাশি কর কত রঙ্গ 

ভুূলাও সংসার 
১৭ 

কাণ্াঁকাওড বিবেচন| 

নাকি থাকে কামুকের মনে । 

সঙ্গী চেষ্টা করে পুরাতে বাঁসন! 

বর্তমান ভবিষ্যৎ মনে নাহ গণে। 

সাধুজন হয় অসৎ আঁশয় 

: সুহর্তেতে কাপে লোকত্রয় 

অনক্ষ হানিলে শর 

মুগ্ধ হর চরাচর 

অবোধ মানস আহা! কিসে স্থির হয়, 

কাম প্রলোভনে? 

২২ পদপাটিতসিপিশীস্াতিপিসিসিশ্সিসিশিপর্ণেসস্পিসিিসিপাস্পিসি 7 পাটি তিশা পপি পাপা পাপাসি পালি পরি তিটি পি 2 
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১৮ 

সেই ধন্য ধরাঁপরে 

কামাদির * প্রবৃতিনিচয় 

মনস্থির করি দমন যে করে 

প্রলোভনে যার মন মুগ্ধ নহি হর। 
কিন্তু কুপ্রবৃত্তি করিতে দমন 

ধরা'পরে পারে কয়জন? 

বল দেখি কয়জন 

দু করি বাধে মন? 
অপৎ প্রবৃত্তি আর কাম প্রলোভন, . 

কার বশে রয়? 

১৯ 

হলো বাসনা প্রবল 

চক্ষিবারে তার বিশ্বাধর । 

পলস্কে উঠিতে চাহিল চঞ্চল 

হায়! কিন্তু শক্তি নাই কাপে থর থর! 

উঠে একবার, পধ্যস্ক উপরে 

ভীত হয়ে নামে শীত ক'রে 

পুনঃ পুনঃ আলে যায় 

- হস আসে না হায়! 

মরমে পীড়িত কিন্তু অনঙ্গের শরে 

অঙ্গ জর জর! 
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তি 

সাহসে নির্ভর করি 

_ উঠিলেক শেষে দৃরাশয়॥ 

সেই শয্যাঁপরে নিদ্বিতা ব্ন্দরী 

মস্তকেতে কাল ফণী মনে নাহি ভয়! 

হায়রে অবোধ ! জানে না যে আজি 

কাছে দন্থ্য অসিয়াছে সাজি 

নিকটে এসেছে যম 

প্রকাশিতে পন্বাক্রম 

দাবানল মাঝে হায়! শোভে তকরাঁজি 

আবোধ হৃদয় ! 

১১ 

চাঁপিল যুগল কর 

আপনাঁর করযুগ দিয়! 

সবিস্ময়ে ভয়ে কাপিয়া সত্তর 

পৰিভ্রতামরী বালা দেখিলা চাহিয়া । 

ভয়ে জড়সড় লাজ ম্ৃত প্রায় 

অপমানে কাপিল। ঘ্বণায়। 

চক্ষেতে পড়িল জল 

পবিত্র নিরমল 

ধন্দনাশ ভয়ে ভীতা, কাপিতেছে হায়! 

সতী লুক্রেশিয়! । 

পাপী শপ স্্পস্রিসসরস সস পপ” পপ সপ 



নুতক্রুশিয়। ৪৯ 

হি 

বলে বাল নবিনয়ে-- 

(লজ্জা ভয়ে. ক্রুদ্ধ তার |) 

এই কি সৌজন্য? রাজজপুক্র হয়ে, 

কুলের পৌরকুষ হান্ন এই কি তোমার? 

আপনার স্থানে কর হে গমন 

রাজধন্ন নহে তো। এমন। 

কি আর অধিক কব 

রোমেতে জনম ভব 

রোষীন় যোধের ধর পাশরি এখন 

পাশে অবআার ? 
২৩ 

নি স্থানে াও চলি। 

আপনার করে দাও মন) 

ধন্মপথ-জ হয়োনাকেো। বলি! 
সবার নিশ্চয় জেনো হইবে মরণ । 

নিজেয়ে পুরুষ জান যদি লার 

পুরুষত্ রাখ আপনার 

ইটালীর যুবরাজে 

কু কি নীচত্ব সাজে? 

পন্ড বলে নষ্ট কভু করোনা আমার 

পবিত্রতা ধন। | 



&৩ 

২৪ 

মিত্র ভব মোর পতিঃ 

ভর পক্জী জানিয়াও মনে 

কেমনে ক্োমার হ'লে! হেন মতি? 

ছায় ! হেন পাপ বা করিলে কেমনে ? 

মিত্রের অন্তরে হেন মনস্কাম? 

মিত্রতার এই পরিণাম? 

মিত্রতাঁবরণে টাকি 

হেন বাঙ্া মনে প্লাখি 

লক্ষের হদে চাহ ভূষাইতে নাম-- 

ধ্শের রতনে ? 
৯৫ 

ক্ুগ্রসিদ্ধা নীভির বিধান 

'লঞ্ঘিলে পাপের মিলে না উপমা 

অনস্ভ যাতনা অন্তে সহিবে পরাণ । 

অতএব আমি বলি সবিনয়ে 

দয়া ষদি থাকে হে জ্বদয়ে 
অভাগীরে পরিহরি 

ডলে যাও কুপ। করি 

লতিঘে অতুল যশ কাম রিপ্পু জয়ে 
খ্বির মান ।* 



সুক্রেশিরা &১ 
২০১ বিল্লাল পরস্পর পরি পাস পপ সত সর 

৬ | 

এইরূপে মৃছ্ছভাষে 

কত বাক্য কহিল কামিনী 

পবিভ্রতা নাশ নিবীরণ আশে? 
চোর] নাহি নাহি শুনে কভু ধর্মের কাহিনী। 

" পশিল লকলি শ্রবণ-বিবরে 

পশিল না মনের ভিতরে; 

কামেতে মেতেছে চিত 

ধর্মজ্ঞান অপন্ীত 

কুপ্রবৃত্তি পাপিষ্ঠের রয়েছে অন্তরে 

ধন্ম-বিনাশিনী । 
২৭ 

কহিল পাপিষ্ঠ তারে। 
প্রভাকর নলিনীর পতি; 

তা বলে সুন্দরি! কহ নাআমারে 

ষায় না! কি মন তার ভ্রমরের প্রতি? 

আমি অলি--ভূমি ফুল্প কমলিনী; 

কূপ করি শুন, বিনোদিনী ! 
অলিনে নলিনে যথা 

গোপনে হয় লে! কথা 

তোমাতে আমাতে ফেন না হবে মানিনি ! 

বল না তেমতি ?? 



৫২ লুক্রেশিয় 
লেপ পাস টস সমস্ত সি সস অস্ত সি পাসকাসি 

২৮ 

শুনি, এ লব শ্রুবণে, 

একে" একে লজ্জা, ফ্রোধ, ভয়, 

নানা ভাব হায় | আসিলেক মনে; 

কতই কহিল বামা করিয়া বিনয়, 

মকোঁপে বলিল কতই বচন, 
গ্রবোধিল তারে কতক্ষণ। 

কিন্তু সে সকলি হায়! 

ভশ্মেতে দ্বৃতের প্রায়, 

প্রবোধের কোন কথা করে না শ্রবধ 
কামির হৃদয়। 

২৯ 
রোমাঞ্চিত কলেবর . 

ঘর্ে দিত হয়েছে বসন । 

কম্পিত শরীর, ভগ্ন কদর 

নয়নেতে অশ্রু ঝরে বিবর্ণ ব্দন। 

নাসারম্ধ, দিয়া নিঃনরে অনল 

সুর ছুর কীপে বক্ষস্থল 

ভয়ে, লাঁজে, অপমানে, 

প্রাণে যেন শেল হানে 
আমু খালু অনুপম অসিত কুত্তল, 

নিষ্প তত. নয়ন। 

পেস 



লুক্রেশিয়া । ৫৩ 

৩৩ 

সংজ্ঞাহীন হ'ল বালা 

দেহে আর 'নাহিক চেতন । 

সহিতে না পারি কুবাঁক্যের জাল 

নিশ্চেষ্ট হইল দেহ স্তম্ভিত জীবন। 
তথাপি লম্পট প্রবোধ না মানে 

* চুদ্বিলেক নিশ্চেষ্ট বয়ানে । 

পাষাণ হৃদয়ে তার 

নাহি লেশ করুণার 

হরিয়া চলিয়া গেল আপনার স্থানে 

পবিত্রতা ধন। 

৩১ 

সংজ্ঞা লাভ করি কাদে লুক্রেশিয়। 

ছুঃখে অপমানে দহিতেছে হিয়া 
শেদ ধারা হায় । শোভে অজময়-- 

“ছুবার যে ধন হারাবার নয় 

হারায়ে সে ধনে, কি কাজ জীবনে ?” 
এই চিত্ত] ভার উঠিলেক মনে। 

৩২ 

«গন দয়াময়ি ! শুন লে! রজ্বনি ! 
পোহায়ো না আর কৃপা করি ধমি, 



৫৪ লুক্রেশিয়া 

প্রভাতের জ্যোতিঃ দেখিব না আর, 

আর বহ্ছিব না পাঁপদেহ ভার 

অমূল্য রতন নারীর জীবন 

কেমনে বাঁচিব হারায়ে দে ধনে ?” 
৩৩. 

অনস্তর «শেষ কথা” শিরোনাম দিয়! ; 
পতিরে লিখিল এই পত্র লুক্রেশিয়! £-- 

৩৪ 

৬০৯৮৯ টি সিনা 

“প্রাণনাথ ! 

তব পদে অভাঁগিনী মাগিছে বিদায় 

প্রসন্ন মানসে আজি বিদাঁও তাহারে । 

কলস্কিনী কলঙ্গিত ত্যজিবে জীবন 

দেখাবেন! পাপ মুখ পাপিনী সংসারে । 

সেক্সটস্্--টারকুইন কুলের কজ্জল, 

দিয়শছে কলঙ্ক কালি আমার অন্তরে । 

পশু বলে অত্যাচার করেছে অপার 

কলঙ্ক লুকাঁতে আজ যাব লোকাস্তরে ॥ 

৩৫ ৃ 

অমূল্য রতন সম _ পবিত্রতা নিরুপম 

_ ভূতলে অতুল যেই নারীর জীবন। 

সে জীবন হারা হয়ে. এছার জীবন লয়ে 

কেমনে ধরণীপরে করি বিচরণ ? 



লুক্রেশিয়া। 
পিসি পলিসি ১ লিসা 5০ - শি 

চারিদিক অন্ধকার শৃন্যময় চাঁরিধা'র 

কাঁলানঙল পরিপূর্ণ জগৎ এখন। 

শমন নদনে তাই কলঙ্ক লুকাতে যাই 

ক্ষমা কর জাযর ওহ নিবেদন । 

জনমের মত দাঁনী মাগিছে বিদায় 

তাহারে বিদায় দান কর হে সরে । 

এছুঃখ রহিল মনে না দেখিয়া প্রাচরণে 

অসহায়! অভাগিনী লুক্রেশিয়| মরে | 

আধারিয়! চলাচলে অত্যাচারী পশুবলে 

পরশিল অঙ্গ মম সাহসের ভরে । 
হবেনাকেো। দেখা আর তব সনে প্রাণাধার 

চলিলাম--ঢলিলাঁম জনমের তরে ॥ 
কি আর বলিব নাথ! হয়ে গেছে বজপাত 

পড়েছে গোমূত্র বিন্দু ছুপ্ধের উপরে ॥ 

করিয়াছি কত দোষ ক্ষমা করো ত্যজ রোধ 

ছুঃথিনী ভেসেছে আজ বিষাদ সাগরে । 

ঘহেছি যে অত্যাচার তব যোগ্য নহি আর 

তোমার অস্কের লক্ষ্মী হউক অপরে। 
পার যদি সহ্যকর পার যদি ধেধ্য ধর 

সেক্সটস্ রোমীয়ের অপমান করে । . 
বলিও ইটালী মাঝে একথা, (ম্রিব লাঁজে) 

নাশিব আপন প্রাণ আপনার করে ॥ 

৫ 



লুক্রেশিয়া 

প্রাণ বায়ু বাধু সঙ্গে মরিয়া মিশাব রঙ্গে 

প্রতিশোধ" এই শব্দে বহিব জগতে । 
গ্রলয় পবনাকারে গাব রোঁমে দ্বারে ঘারে 

'প্রতিহিংসা' গাঁন গাব ম্বরগে মরতে ॥ 

টাইবার স্রোত সহ মিশে রব অহরহ 

'প্রতিহিংনা' প্রতিহিংসা" ধ্বনিব কেবল ! 
জ্বলিব অনল বেশে মহাশবে দেশে দেশে 

জাঁলাব ধরণী কুণ্ডে প্রতিহিংসানল | 

অশনি-নিনাদ সম 'প্রতিছিংসা' শব্দ মম 
কীঁপাবে ইটাঁলীবাশী কীাপাবে সংসার । 

মাতিয়া রোমের যোধ 'প্রতিশে'ধ প্রতিশোধ? 
'গ্রতিশোধ'--এই শবে ছাড়িবে হুষ্কার। 

“প্রতিশোধ” এই ধ্বনি বহিবেক প্রতিধ্বনি 

আকাশ পাতাল মাঝে করিবে প্রচার । 

উত্তেজিত হবে রক্ত উঠিয়া! সমরাসক্ত 

লইবেক প্রতিশোধ পাপের তাহার ॥ 

অভাগীর দিবেদন রোমে সেই দুরজন 

প্রতিফল পাঁয় যেন পাপের কারণে। 

যে ছুঃখ পেলাম আমি জানেন অস্তরযাম 

এই মোর শেষ কথা তোমার চরণে | 

অভাগিনী লুক্তে শিয়! 



লুক্রে'শয়া ৫৭ 

৩৭ 

আরত শ্রীহীন ছুটী অয়ত লে[চন, 

মলিন কাঞ্চন কা।স্ত বিরস বদন । 

মানব লীলার স্থল সুখের সংসার, 

মধুর প্রকৃতি, নদ| আনন্দ-আগার, | 

হায়রে ! সকলি এবে তীার"শুনাময়ঃ 

সমাচ্ছন্ন তিমিরেতে দিক চতুষ্টয় 
মরি ! অকারণে হেন অনি ঘটন ! 

. ভবিতব্য নিবারিতে পাঁরে কোনজন ? 

বিষম বিষাদ-বহ্ি হদয় মাঝারে, 

এ হুর্দশ' স্থির চিত্তে কে দেখিতে পাঁরে ? 
অমূল্য রতন হেন করিলে হরণ 

হঃখের দূমিতে বেগ পারে কোন্ জন? 
৩৮ 

ভীমসূর্তি গ্রভঞ্জন উন্মত্ত সমরে 

স্বভাবের শোভা যবে লগ্ভও্ করে, 

সহিয়! সে অত্যাচার প্রকৃতি সুন্দরী 

বিষাদে * ভীর যথা তেমতি আঙফরি ! 

স্তম্ভিত, স্ান্থর, স্তব্ধ, বসি বিষাদিনী 

নীরবে বলিছে যেন আপন কাহিনী | 

বিন্দুমান বারি হায় নাহি নেত্রপাঁশে 

অগ্নিকণ! নিঃসরিছে কবোঞ্ নিশ্বাসে । 
- সুচি 



৫৮ 

বিপাসপিলা তাপস ত শা 

লুক্রেশিয়া | 
সিসি ০ ০৯৯০৯ 

অশ্রুধারী-_ছুর্বলের সহায় কেবল-_ 

বাহিরায় মনোছুঃখ হইলে প্রবল ; 

কিন্ত শোকবেগ থাকে তীত্র যতক্ষণ 
ততক্ষণ দুঃখজলে ভাসেনা নয়ন ॥ 

৩৯ 

থামিল মরিতে গিয়া বিষাদে রমর্ণী, 
ম্রিল ন| সে মুহর্তে মরিলন] ধনী, 

পত্র লিখে ইচ্ছ! হ'ল পতির চরণ, 

দেখিয়া তাজিতে দেহ ত্যজিতে জীবন । 
এহেন সময়ে চিত্ত নাহি বলে কার ? 

--িনমৈর শেষ দেখা দেখি একবার ।” 

স্থির নেলে স্থির ভাবে রয়েছে বসিয়া, 

চিত্রিত পুতলী সম আজি লুক্রেশিয়া ॥ 

চতুর্থ সর্গ। 

৯ 

প্রভাতে হাসিল রোম হাসে চরাচর। 

পাপ দেখে লঙ্জ! পেয়ে 

স্বভাবের শাস্ত মেয়ে 

পলাইল রোম ছাড়ি সহ শশধর। 



লুক্রোশয়। 4৯ 

7 দেখি হেন অত্যাচার 
ক্রোধে নেত্র রক্তাকার 

প্রতিফল দিতে রোমে উদ্দিল ভাস্কর । 
হুঃখ দেখে শোকাকুল 

তুলিল বিহগ-বু 

“প্রতিহিংসা” জিহবা ভভিহিলাত | 

হেন কোলে কেুক্ল্টিন পন ভবনে 
একদিকে দেখা দিল 

অন্যদিকে উপজিল 

শ্বগুর তাহার মত্ত ত্রটসের সনে॥ 

লুক্রেশিয়৷ পাশে গিয়া 
তিনজনে দীক়াইয়া 

বিষাদে বিবর্ণ মুখ দেখিল নয়নে । 
জনক, জীবিতেশ্বরে 

দেখি বাক্য নাহি পরে 

নীরবে রহিল ধনী বিষগ বদনে ॥ 
এই ভাব নিরখির! 

চিন্তায় ্াকুল হিয়া 

জিজ্ঞাসিল কোলেটিন মধুর বচনে। 
“এই ভাবে আজি কেন? 

কি অগ্ডভ হলো হেন ? 

এরূপ বিষঞ্ণ হয়ে বসে কি কারণে? 



৩৬. লুক্রেশিয়! 
২ পপর সি সিসি স্কিপ পাত :/4০-৮৮-৫৯৮ 

ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ | 

কর প্রত্যুত্তর দান: 
উঠেছে অশেষ চিত্তা আমাদের মনে ।” 

কিন্তু কিছু না বলিয়। 
.... পতি হস্তে পত্র দিয়া 

পূর্বভাবে রহে বামা আনত আননে | 

৩ 

 কৌছুহল-ূর্ণ চিতে 
'কোলেটিন পত্র'নিল করে . 

খুলিল সে .'লিপি সন্দেহ ভঞ্জিতে 

কৌতুহল তৃপ্তি আশে পড়িবার তরে। 
হার লুক্রেশিয়া! পেয়ে অবসর,” 

হানে অন্তর নিজ বক্ষোপর। 

স্ঘনে শোণিত ছুটে 

প্রাণ নাশে জ্ঞান টুটে 

পড়িল প্রবোধ-হীন তার কলেবর 

ধরণী উপরে ৷ 

9 

সহসা নতাসে চাহি তিনজন, 
বাচাইতে তারে করিল যতন । 

শশী পলাশ 



লুক্রেশিরা । 

কিন্তু রে জীবন তার 

ভ্যজিয় সে পূর্বাধার 

গিয়াছে চলিয়া আসিবেনা আর, 

আর বহিবেনা চারু দেহভাঁর। 
€ 

কুধিরে আবৃভ স্থন্দর শরীর 

ধুল্চায় লুটায় পর্বাঙ্গে রুধির ! 

নাসায় নিশ্বাস নাই 

শরীর শীতল তাই 
সংসারের লীলা হল অবসান 

বিষাঁদিনী এবে ত্যজিল পরাঁণ। 
ঙ 

বিফল যতন দেখিয়া এখন 

বিলপিল বৃদ্ধ অজ্ঞানের মত । 

হায় রেপিতার করুণ পরাণ, 

দুহিতা কিয়োগে, ছুঃখ সন্থে কভ ॥ 

গন্ধ কোলেটিন মর্শাহত পতি 

সব শ্বগ্ন দম ক্ঞান হয় তাঁর, 

নিজ চক্ষে দেখে ন] করে প্রত্যয়, 

বিচলিত শচিতভে চাহে ভারি ধার। ্ 

কস স্থির নেত্রে সেই পত্র পড়ে 

৬১ 



৬২ নুক্রেশিয়া 

'কৃভূ চাহে দেই শরীরের পাঁনে 

নিশ্টেষ্ট মুরতি দেখিয়া নয়নে 

যে ব্যথা হৃদয়ে, অন্যে তাকফি জানে? 

্ দ 

সেই শেখ পত্র লয়ে একে একে 

অন্য দুইজন পড়িল বিষাদে । 

কভু ক্রোধবশে চঞ্চল ধমনী 

কভূ শোঁকাবেশে ছুই জনে কাদে । 

দেখি ছুহিতার দেহ প্রাণন্ীন-_ 

ভামিলেফ বুদ্দ নয়নের জলে । 

হায় রে তা গনি কে থাকে মুস্থির ? 

বিদরে অচল, লৌহ যায় গ'লে। 
বিষাদে ব্যথিত দেখে কোলেটিন 

প্রকৃতির বেশ যেন শোভাহীন, 

যেন ভূমগ্ুলে নাহি অন্তঃসার 

সৰ শৃন্যময় জগৎ আধার । 

কাদিতে লাগিল ম্পুরিয়ন বীর 

হয় তাহার হইল অস্থির । রি | 

কহিল বট আরঞ্জ নয়ন ৫ 
“কি ফল হইবে বিলাঁপে এখন ? 



লুক্রেশিয়া। 

এই অপমৃত্যু হায়! 

নয়নে কি দেখা যায়? 

এর প্রতিশোধ লইব এখনি । 

টার্কুইন রক্তে ভাসাব ধরণী | 

ক্রোধানলে দেহ দে 

শিরায় শোনিত বঙ্ছ 

এএই শেম পত্র পড়িলে তাঁহার । 

কোঁষ হতে এস খুলি তরবার ।॥” 
৯ 

উঠিল ক্রুটস্ মৃত দেহ লয়ে 

বাহিরিল, ত্যজি ভীষণ আলয়ে। 

প্রকাশ্য বক্ততা গেৰে 

পশিল কম্পিত দেহে 

সঙ্গেতে চলিল ক্রমে সর্বজন 

বলিল ব্রটস্ সবারে তখনঃ-- 
| 

“শুন হে রোমীয় সব, শুন ভ্রাভৃগণ 

তোমাদের কাছে করি ছঃখের রোদন । 

তোমরা শুনিলে পয় 

স্থির হবে এ অন্তর 

শুন আজি ব্রটনের শুন নিবেদন, 

শুন আজি পাগলের শুন হে বচন। 

৬৩ 



৬৪ নুক্রেশিয়া 
সি সপ ৯ সী স্সাসসাস্ সপ 

টাকুইন পাপ বংশ 

রোম করিয়াছে ধ্বংশ 

দেখ আজি ভ্রাতগণ মেলিয়া নয়ন । 

দেখ দগ্ধ এ রোমের অন কেমন। 
রোমের রমণীগণ 

পবিভ্রতা পূর্ণ মন 

তাদের উপর দেখ একি অত্যাচার । 

সেট পাপিষ্টের দেখ ব্যবহার | 

প্রকাশিয়া পশুবল 

কাঁদাইয়া চলাচল 
করিয়াছে পবিত্রতা নষ্ট অবলাঁর। 

করিবেন! তোমরা কি এর প্রতিকার? 

অই যে রোমের নারী 

এ কষ্ট সহিতে নারি 

জাজিয়। এ দগ্ধ রোম গেছে লোকাস্তরে | 

ভাঁবিলে কালাগ্রি যেন জলে কলেবরে ॥ 

পবিত্র রোমের কুলে 

কলঙ্ক দিয়েছে তুলে 
আঁকাঁশ হইতে এবে দেখ দেবগণ। 

দেখ দগ্ধ এ রোমের অদৃষ্ট কেমন ॥ 
বল এত অত্যাচার 

সবে কতদিন আর 



লুক্রেশ্শিয়া 
পেপসি 

কত দিন রবে রোমে টাকু ইনগণ | 

কত দ্রিন হইবে না ছুষ্টের দমন? 

রোমীয়ের পরাক্রম 

ত্বাধীনতা নিরুপম 

. এই কি? ইহার নাম রোমের শাসন? 

এইকি সভ্যতা রোমে ? ও হে সভ্যগণ ! 

১১ 

গুই মৃত দেহ পানে ফিরাঁও নয়ন, 

ওই মৃত দেহ আজি কর দরশন। 

ঘন হে রোমের যোধ 

, নীরবে লইতে শোধ 

বলিতেছে ও নারীর বিগত জীবন। 

কেমনে বধির হলে?_-করহ শ্রবণ! 

থেকোনা নীরবে আর 

ক্ষমিওনা বার বাঁর 

ভয়ানক অত্যাচার সহেছে রমণী 

তথাপি কি উঞ্চ নয় রোমের ধমনী? 

দেখ নেত্র উন্মীলিয়। 

ভগিনী, নন্দিনী, প্রিয়া, 
তোমাদের তত নারী হেথা বাস করে? 

তাহাদের সে কি হে করনা অস্তরে। 



৬৬ লুক্রেশিয়া ! 

ক্ষমতা থাকয়ে যদি 

টার্কইন রক্তে নদী 

এস. প্রবাহিত করি এখনি লকলে। 

ভূভার হরণ এস করি-"্বাহুবলে ॥ 

রোমের ক্্গীয় নাম... 

| হয়েছে, কলঙ্ক ধাম .. 

এস সে কলঙ্ক আজি বিমোচন করি । 

এস হে রোমীয়গণ কন্ম পরিহার 

.. ধর করে আস. ধর 

বীর দরে নৃত্য ক্র 
লোহিত লিলে যেম শোভে টাইবাঁর, 

শীত্র বীর সাজে সাজ বিলম্ব কি আর?. 

কি আ'র অধিক কব 
রোঁম! যাঁরা পুত্র তষ 

বিনুমাত্ত তব রক্ত থাকিলে হৃদয়ে, 

এখনি সাজিরে তারা পাপ-কুল-ক্ষয়ে | 

৪8) এ ৬ ৩, র 

অহঙ্কারী টার্কইন হয়েছে ভূপতি, 

অহঙ্কারে লয় নাই প্রজার নক্ষতি, 

প্রজার ক্ষমতা সব 

করিয়াছে পরাভব 

পপ সপস্পীসপিস্পিশিসপিস পাস্তা সপিস্পিস্পিসসিসপসিশি ১০ ০াসিত 



লুক্রে শিয়া ৬৭ 
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সাধামত খ্মত্যাচার করেছে নিশ্চয়; 

সেই মত সেক্সটস্ হবে দছুরাশয় | 

শনিলেই জন্মে ত্রাস 

বলে পবিতরত1 নাশ 

করিয়াছে অবলার' সেই, দুরাচাঁর | 

অনেক সহেছ, বল সহিবে ফি আর? 

*.. বিখ্যাত কুকম্ম ষার-- 

টার্কইন--পিতা তাঁর 

পাঁপিনী টুলিয়! ছুঠা তাহার জননী; 
ব্যবহারে ভুজঙ্গিনী আকারে রমণী ॥ 

রোঁমের হূর্ভাগা, হায় ! 

সকলি শোভিবে ভায় 

পি যাঁর অত্যাচারী জানে হে মেদিনী, 

প্রসিদ্ধা জননী যার জনক-ঘাতিনী। 

এ বংশে নাহরে কেন 

শত অত্যাচার হেন 

কি হয়েছে? বাকি আছে কত হতে আর, 

এই বেলা এস তার করি প্রতিকার । 

এই দেখ প্রাণহীন! 

রোমের রমণী দীনণ 

অচেতন ক্মি অক্ষ রয়েছে পড়িয়া; 



৬৮ লুক্রেশিয়া 
সি সপাস্পিস্পি স্পিপিসপস্পিসি 

হয় নাকি কষ্ট মনে এ সব দেখিয়া? 

এই ছুরিকার ঘাঁয় 

লোকাস্তরে গেছে হার! 

পবিভ্রতা-নাশ দুঃখে, রোমের ললন1; 

কু কি সহিতে পারে ? পারে কি? বলনা। 

হৃদয় বিদীর্ণ ছয় 

সঘনে নিশ্বাস বক্ন 

বিদীর্ধ হৃদয় এর করি দরশন 
জগ বীরদর্পে জাগ রোমবামিগণ 1” 

১২ 

নীরব হইল ধীর এতেক বলিয়া 

রোঁমীয় হৃদয়ে রক্ত উঠিল নাচটিয়া 

বীরমদে মত সবে, 

নিনাদিল বীররবে 

বীর সাজ পরিলেক রোমীয় সকলে 

কীপাইয়া ধরাতল বীরদর্পে চলে ॥ 
১৩ 

২পসিপস্িপাসিপা শসা পারি 

এক বাক্যে এবে সবে করিছে চীৎকার ॥ 

“জাগ রোম, বীরদর্পে নাচ টাইবার।” 

অন্্রাদির ন্ৃপ্রভাক়্ 

নম্বন বললে হায়। 



লুক্রেশিয়। ৬১ 

পিস্সিপি পিস সপে সিটি পিকপাস্পিসিসিপীপাসিপস্পিপিপাসিলাসিপী্ািসিএিসিসিত 

একমন-_-এক প্রাণ বিভিন্ন আকার। 

করিবে রোমীয় সবে মৃত্য প্রতিকার ॥ 
১৪ 

পাস স্পাস্পিস্পস্পিশিপিসপসসিশিসাসসাসিসপিশসসী 

“জাগ বীরগণ জাগ সাধুজন 

জাগ রোঁমবাসি জাগ রে এখন; 

জগণ্ড কাপাই এস সব তাই 

রোমের কলঙ্ক দুরিবারে যাই 

একমন হয়ে করে অসি লয়ে 

এস বীরদর্পে করিব গমন । 

সপ্ত গিরি শিরে ছড়ায় শরীরে 
করে অসি লয়ে অমি ধীরে ধীরে, 

বীর দর্পে মাতি নাশিব অরাতি 

পোহাবে এখনি বিষাদের রাতি 

টার্কুইন দলে সগর্রবে সবলে 

দুরকরে দিব এস হে এখন। 
১৬ 

এত অত্যাচার সহিব না আর 

মরণের শোধ লব অবলার 

স্বাধীনতা মণি জ্জিবে এখনি 

রোষের বিক্রমে কাঁপিবে অবনী 

পিব দূর করে পাপিষ্ট নিকরে 
সমুন্নত রবে আমাদের মন ॥ 
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১৭ 

জাগ বীরগণ জাগ সাধুজন 

জাগ রোঁমবাসি জাগ রে এখন, 

জগৎ কীপাই এস সব ভাই 

রোমের কলঙ্ক দুরিবারে যাই, 

একমন হয়ে করে অনি লয়ে 

এস বীরদর্পে করিব গমন " 

১৮ 

এই পুণ্য দেশ কলঙ্কের লেশ 

বহেনি কখন। এখন অশেষ 

ফলফ্কের ভাঁর অন্তরে ইহাঁর 

দেখিয। আমরা সহিব কি আর? 

এস সব যোধ লব গ্রতিশোধ 

পাবে প্রতিফল টার্কইন-গণ। 

১৬ 

দেখক অমর দেখুক কিন্নর 

দেখুক মানব ধরণী উপর, 

রোমীয় সকলে অত্যাচারিদলে 

সগর্ধে দলিবে চরণের তলে 

জুড়াবে পরাণ উড়ায়ে নিশান 

জয় জয় রবে মাঁভাবে ভুবন । 
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০০০ 

২০ 

জাগ বীরগণ জাগ সাধুজন 

জাগ রোমবাসি জাগরে এখন, 
জগৎ কাপাই এস সব ভাই 
কোৌমের কলঙ্ক দুরিবারে যই 
একমন হয়ে করে অসি লয়ে 

“এস বীরদর্পে করিব গমন । 
২১ 

বীরত্বে শোভিত ব্াদ্রের পালিত 

রুলস রোমে করেছে নিশ্লিত 

সে দেশে কি আর হেন অত্যাচার 

কু শোভা পায়? খোল তরবার 

কুধিরেয় ধারে রঞ্জি টাইবারে 

এ কলঙ্ক এস করি বিমোচন। 

২ 

রোঁমানের জয়) রোমানের অয়, 

গাও সমীরণ ত্রিভুবনদ ময়; 

লম্পটে নাশিতে ছুরাজ্মা শাসিছে 

মেই পাপিষ্টেযর শোপিতে তাসি:ত 

সবে স্বত হও করে অসি লও 

বীরদর্পে আজি মাত সর্বজন | 

৭১ 
সাস্পিলা 
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১ স্পিন পি রি 

২৩ 

জ্বাগ বীরগণ জাগ সাধুজন 
জাগ রোমধাসি জাগ রে এখন 

জগৎ কীপাই এস লব ভাই 

রোমের কলঙ্ক দুরিবারে যাই 
এক মন হয়ে করে অসি লয়ে, 
এস বীরদর্পে করিব গমন ॥, 

৪ 

দেবের সমান আমরা ফ্লোমান 

দেবদ্রোহিগণে করি পণ্ড জ্ঞান 

কাপুরুষ দলে, দলি পদতলে 

কীর্তি নিরুপম রাখিব ভ্কুতলে 
জাগ ভাই সব কর ঘোর রব 

জয়ধ্বনি করি জুড়াও জীবন। 

৫ 

কোমানের জয় রোমানের জর 

পাও ইটালীর নগ-নদী-চয় 

গাঁঙ লতাদল বিটপি-য় ওল 

রোমাণনের জয় গাও চলাচিল 

এ গানের ধ্বনি রহ প্রতিধ্বনি 

কর ব্রিভুবন আনন্দে মগন। 

£সনিস্পি্পিিস মি পপি 
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সপ সসিলা সিসিক 

২৬ 

জাগ বীরগণ জাগ সাধুজন 
জাঁগ রোমবা'স জাগরে এখন 

জগৎ কীপাই এস সব ভাই 

রোমের কলঙ্ক দূরিবারে যাই 
এক মন হয়ে করে অসি লয়ে 

,এস বীরদর্পে করিব গমন ॥” 
চি] 

কীপায়ে অস্বর কাপাঁয়ে পাতাল 
রোমবাসী সবে ছাড়িছে হুঙ্কার । 

নৃপতি-ভবন করি আক্রমণ 

শত শরামনে দিতেছে টঙ্কার। 

চরণ ধুলায় তপনে, হেলায় 

মেঘের মতন করে আবরণ। 

বন্মে যত বীর আবরি শরীর 

অসি চশ্মকরে করিছে গমন ॥ 

প্রহরী রাজার হাজার হাজার 

হত-প্রাণ এবে ধুলায় লুটায়। 
কুধিরের ধারে প্রাচীরের পারে 

বহছিতেছে নর্দী লোহিত ছটায়। 

উঠে অগ্রিকণা, অপির . বঞ্চনা 

শ্রবণ-যুগল করিছে বধির। 
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মেঘে যেন খেল! করিছে চপলা 
জীমৃতের মন্দ্রে কীপিয়! অধীর । 
ঘোর শব্দ শুনি পরমাদ গণি 

চাছে সেক্সটন্ গবাক্ষ খুলিয়া । 

বুদ্ধ ভৃত্য তাঁর করযোড়ে আসি 

নমিল' সকল সংবাদ বলিয়া ॥ 
উঠে সেক্সটস. ছাদের উপর, 

দেখিল বিশ্বাসী যতেক প্রহরী, 

যুঝিছে সদর্পে সাহসের ভরে 
যুঝিছে নকলে প্রাণপণ করি । 
প্রহরী-সৈনিক-সঙ্্যার সহিত 

আশা ক্রমে তারে চলিল ত্যজিয়।. 

দেখি কাপুরুষ করে অসি লয়ে 
আশ্রয় লইল গুণ দ্বারে গিয়া ॥ 

এক বার ভাবে “সম্মুখ সমরে 

কলগ্কিত গ্রাণ দিব বিসক্্জন |” 
ভাবে আর বার “অধুতের মাঝে 

কেন অকারণে হারাব জীবন ?” 

রণ-কোলাহুলে বুবিল এখন 

ক্রমে রোমীয়ের। হয় অগ্রসর । 

ব্দীবনে মমতা পারে না ছাড়িতে 

তর্ধখবাসে এবে পলান্স পার | 

পপি 
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চাহেনা পশ্চাতে ঢাহেন সম্মুখে 

পড়েনা নিশ্বাপ আর নাঁসিকায় 

রোমীয় কীরের তীরের মতন 

ইট্,রিয়! পানে আশুগতি ধায়। 

শার্দুলের ভয়ে অজের মতন 

বিষধর ভয়ে মণ্ডুকের" প্রায়, 
বিডীলের ভয়ে মুষিক যেমন 

: পলায় পামর ফিরিয়া না চায়। 

তার পরিবার যেথায় যে ছিল 

পলায় আতঙ্কে জীবন রাখিতে । 

শিশু নর নারী ক্রমে আগুলারি 

রোম পরিহরি পলায় ত্বরিতে ॥ 

এ দিকে উন্মত্ত রোমীয় সকলে, 

রাজগৃহ মাঝে চারিদিকে চায় । 
পাপিষ্ঠ দেজনে করিয়া সন্ধান 
কোন খানে আর দেখিতে ন1 পায় । 

«“রোমানের জয়, রোমানের জয়” 

এই মহারবে পুরিল ভূবন? 

কীপিল মেদিনী কাপিল ইটাঁলী 

কাপিলেক রোম নৃপতি ভবন & 

সৈনিক সকলে নৃপভি প্রাসাদে 
অগ্নিরাশি এবে করে প্রজ্ছলিত, 

ণ্৫ 
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উঠে ধুমরাশি ছাইল গগন 
রোমের কলঙ্ক হলো অপনীত। 

পাণিষ্ঠ সে কুলে গ্রতিফল দিয়! 

এক মন .হয়ে রোমবাসিগণ 
ভণ্মরাশি করি রাজ সিংহাসনে 

সাধারণ-তন্্ করিল স্থাপন । 

চি 

সেকটসের সেই ভৃত্য পুরাতন 

প্রাসাদের ধূম দেখিয়। গগনে । 

বিষাদে গম্ভীর একাকী ঈ্াড়ায়ে 

বলিতে লাগিল আপনার মনে ২. 

২৯ 

“উঠিতেছে ধূমরাশি অভ্র ভেদ করি, 

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ যেন সচল ভূধর । 

যেন ম্দ-মন্ত করী করিছে বিহার 

: ্বর্মনিদী তীরে ওই ভীষণ আঁকার 

ওই চলে আকাশের পর । 

দিবা অবসান প্রায় দেখিয়া এখন হায় 
হয়েছে ভমনাচ্ছন্ন দিক সমুদয় 

ঘন ঘোর ধুমপ্লাশি করেছে বেষ্টিত 

রোমের নগর । 
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১০ 

জলিতেছে পুরাতন নৃপতি-ভবন 

পাপানলে-রোষানলে-_ছলিছে আমরি ! 
ব্রততী-ভূষিত চাকু রাজ উপবন 

গ্রাসিতেছে প্রজ্বলিত ভীম হুতাশন 

রাজকুল প্রতি ক্রোধ করি। 

জলিতেছে চারিধার ! অনল ভীষণাকার 

রাশি রাশি কৃষ্টধূম উদ্গারিছে মুছঃ 
*কালানল যেন আজি ঘিরেছে প্রানাদে 

দয়া পরিহরি। 

৩১ 

ঘোর রবে ফাটে গৃহ কর্ণ বধিরিতে 

যেন প্রতিহিংসা শব্দে পূরিছে মেদ্দিনী 

সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রতিবিধানিতে 

সে অপমৃত্যুর আঙ্জি প্রতিফল দিতে 

ভীম মূর্তি ্ বলিছে অগিনি; 

বিহঙ্গাদি বৃক্ষোপরে অশিব চীৎকার করে 

“ভম্ম হোক তম্ম হোক” পাপের আবাস 

এই শব্ব অবিরত বহিতেছে যেন 

_.. আকাশননন্দিনী। 
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সিটি 

৩২ 

ঘোঁর শব্দ করি, বহিতেছে প্রভঞ্জন 

কাঁপিতেছে চারি দিক্ তার ঘোর রবে 

সে চারু প্রীসাদু, সেই রম্য উপবন, 

পেই রাঁজমঞ্চ, নেই রাজ-দিংহাসন, 

নিমেষেতে ভশ্মরাশি হবে । 

রোমের দেবভাগণ হইয়াছে জুদ্ধ-মন 

এসেছেন নিমেসিস্ গ্রতিফলু দিতে 

পূরেছে ইটালী আজ বিধির ব্ধানে 
ভেরব আরবে । 

৩৩ 

এ সংসার মনোহর বিষ্তত কানন 

পাঁপবুক্ষ--এ কাননে শমীর আকার । 

সংসার উদ্যানে লোক করিলে জরমণ 

হয় উল্লাসিত প্রাণ পুলকিত মন । 

বিড়ম্বনা কিন্ত বিধাতার; 

পাপরূপী শমীগাছ্ছে পরশিলে গিয়া কাছে 

সহসা পুড়াঁর বন ঘোর দাবানল । 

ভষ্মরাশি করে ফেলে, মধুরতা সব; 

ক্ষমতা অপার! 
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৩৪ ্ 

অই দেখ অই দেখ রোমের নগরে 

ভম্মরাশি প্রায় এবে রাজার আলয়, 

অতি অত্যাচীরে এই ফলিল রে ফল 

অপহৃত হলে! তার বিভব-নিষ্ঠয় । 

জলিল পুরীতে আজি প্রতিহিংসানল, 

নিবিল আশার দীপ সংসার ভিতরে | 
৩৫ 

কফিকরিব আর গ সকলি অসার 

ফিরিবে অভাগ। ফিরিবে সংসারে | 

জলুক জগত হোক গ্রজ্লিত 

দগ্ধ হোক ম্থৃতি বিশ্যভিত্সনলে ॥ ” 
৩৬ 

এত বলি বুদ্ধ হইল নীরব, 

নীরব নিশ্চল গভীয় মূরতি 

স্থির ভাবে থাকি বিষণ্ধ বনে 

দেখিল কুটিল সংসারের গতি ॥ 

৩৭ 

ত্যজিয়া রোমের পুরী জনমের তরে; 

গেল! চলি বিবামিত টার্কইন যত। 

নিবিল সে প্রজ্জলিত ভীম হুতাশন 

ভথ্ম হলো! অট্টালিকা জনমের মত। 

০০০০০৩০০০০০ লট ৮১ 



ুক্রেশিয়া 

৩৮ 

সরলা হংসনাদিনী আ্ঞামা যরাননা 

একত্র মিলিয়া যত পুরনারীগণ। 

করিল মঙ্গলর্বনি সমম্গরে নবে 

হইল রোমের পুরী পুলকে মগন ॥ 
রর ৩৯ 

যতেক রোমীদ্গ বীর রাখিল যতনে 

ব্রটসের প্রতিমূর্তি করিরা নিম্মাণ। 

ইটালী-গৌরব সেই বীরের আকাদ্ 
বহুকাল ইটালীতে ছিল বিদ্যমান ॥ 
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ভরবী 

মুঞ্জরিত কুঞ্জ মাঝে বিরলে বিপিন তলে । 

মধুগদ্ধে অন্ধ হয়ে রঙ্গে চলে ভূঙ্গদলে ॥ 

অসম স্থমাময় 

স্থচাক চম্পকচয় 

আনন্দে আন্দোলি কর 

সম্ভাষে মধুপকুলে ॥ 

আমরি অবোধ অলি 

পাশর়ে কমল কলি 

সরস পরশ আশে 

মুগ্ধ হয়ে গদ্ধ ছলে ॥ 



লুক্রেশিয়া ৮১ 
সস কসর পপ ০. অর্পন সপ 

আশার আশ্বীসে আগে 

মকরন্দ 'অনুরাগে 

চম্পকেরে অবলম্ষি 

মজে নিজ কার্য ফলে ॥ 

সংসার নিকুঞ্জ বনে 

নারীনর অলিগণে 

পাপরূপী চম্পকেরে | 

সুখময় ভেবে চলে ॥ 

প্রবঞ্চিত প্রলোভনে 

প্রথমে মানবগণে 

পাপে আলিঙ্গন করি 

শেষে ভাসে ছখজলে ॥ 

সুখমধু যার লাগি 

পাঁপ ফুলে অনুরাগী 

সে মধু সেখানে নাই 

| বিষাদ সে স্থস্থলে ॥ 

সম্পূর্ণ । 



নির্ঘন্ট। 
ইটুরিয়া-_ইটালীর অন্তর্গত প্রদেশ বিশেষ । 

কোলেটিন, কোলেটিনম্,_-জনৈক মন্রান্ত রোমীয় সৈনিক, 
লুক্রেশিয়ার শ্বামী। 

জুপিটর,--গ্রীক ও রোমীয়দিগের দেব বিশেষ) ইনি 

এদেশের ইন্দ্র স্থানীয়, ইন্দ্রের ন্যায় ইনিও 

বজ্ধারী। 

টাইবার-_হ্বনাম প্রসিদ্ধ ইটালী্স নদ বিশেষ । ইহার তীরে 

রোম নগর অবস্থিত । 

টার্ক ইন-_নুশিয়ন্ টার্কুইনিয়ন্, রোমের তদানীস্তন শেষ 

অধীশ্বর, সেক্সটসের পিতা । 

ট্লিয় __রোমরাজ নার্ধিয়স টুলিয়সের কন্যা। এই 
পাপীয়সী আপনার প্রথম পতিকে বিনষ্ট করিয়া 

টার্কইনকে বিবাহ করে । রাজ্যলোভে ভ টার্কইন 

টুলিয়সের প্রাণ সংহার করিয়া তাহার মৃত দেহ 
রাজবর্মে নিক্ষিপ্ত করিলে- টুলিয়া পিতৃরক্কে 

পদঘ্য় রঞ্জিত করিয়! তছুপরি শকটারোহণে 

গমন করিয়াছিল । 

নিমেসিস্__রোমীয়দিগের প্রতিহিংসার দেবতা । ধার্মিক 

ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করিলে তাহার প্রতিবিধান 

করাই এই দেবীর কাধ্য । | 



নির্ঘণ্ট । ৮৩ 

ব্রটটূ-_ইনি মার্কস জুনিয়সের পুত্। পিতা ও জট ভ্রাতা 
টার্কুইন হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ইনি 
পাগলের বেশে অবস্থান করিতে ছিলেন। 

লুক্রেশিয়ার মৃত্যুর পরে ই'হার ওজন্সিনী বক্ত- 
তায় উত্তেজিত হইয়া রোমীয়গণ টার্ক ইনদিগকে 

নির্বাদিত করিয়াছিল । 

রমুলন্--কথিত আছে কুমারীকালে আলবার রাজ কন্যা 

সিলভিয়ার গর্ভে রমূলন্ ও রিউমসের জন্ম হয়। 

শিশুদ্বয় পরিত্যক্ত হুইলে একটা ব্যান্বী স্তন্প্পানে 
উহ্যাদিগের প্রতিপালন করিত। পরে কোন 

কৃষক দেখিতে পাইয়। শিশু ছুইটীকে নিজ গৃহে 
লইয়া যায়। এতনম্মধো রমুলস্ রোমনগর নিশ্মাতী। , 

_রোমীয়েরা এই গন্স বিশ্বাস করিত। 

মুক্রেশিয়া-স্পুরিয়সের কন্যাঠ কোলেটিনসের পত্ী। ইতি- 

বৃত্তে কথিত আছে রোমের অধীশ্বর টার্কুইন 

সসৈন্যে আডি য়া নামক স্থান আক্রমণ করিতে 
গেলে একদিন শিবিরে সেক্সটম্, কোলেটিনস্ 

ও অন্যান্য কয়েক জন দেনা-নাযক একত্র 

রহপ্যালাপ করিতে ছিলেন । তৎকালে প্রত্যেকে 
আপনাঁপন পত্বীর রূপ গুণের প্রশংস! করেন, 

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া সকলেই লুক্রেশিয়াকে 



৮৪ নির্ঘন্ট। 
০ 

পপি 

সর্বাপেক্ষ। , রূপ-গুণ-সম্পন্না স্থির করিলৈন। 

লুক্রেশিয়াকে দেখিয়া অবধি সেক্সটসের মনে 

রামানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্বুযোগ ক্রমে 

ছুরাত্বা লুক্রেশিয়ার গৃহে আতিথ্য শ্বীকার 

করিয়া 'অর্ধরাত্রে কৌশল ও বল প্রয়োগে স্বীয় 
মনোরথ পূর্ণ করে। এই অবমান্তের পর লুক্রে- 

শিয়া আপন পিতা ও স্বামীর নিকট আন্ুপূর্ব্বিক 

অত্যাচারের কথা বলিয়। কলঙ্কিত জীবন পরি- 

ত্যাগ করেন । | 

সপ্তগির__রোমনগর, এস্কুলাইন্, ক্যাপিটোলাইন, এভেন- 

 টাইন, প্যালেটাইন, নিলিয়ান, কুইরিন্যাঙ্ল ও 

ভেনিন্যাল,--এই সপ্ত পর্বতের উপর নির্মিত 

ছিল। 

 সেক্টুটস্_টার্কুইনের পুন 

 স্পরিয়স্__লুক্রেশিয়ার পিতা । 

ছেলেনা-_গ্রীশের অন্যতগ নাম। শরীক শিল্পকরগণ গৃহ 
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তে 

পতি পে বি ০০০০০ 
- সা দা 

রম 




